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 اإلهداء

ر وإبراهیم، إىل إىل والد
أستاذي الفاضل الدكتور حسن 
عبد اهلادي الذي غمرني بعلمه 

اض، إىل إخوتي مراد، 
ووسیم، وسهى، وأمحد، ومي، 

وهاني، وعدنان، وكل من وقف 
إىل جانيب، إىل كل هؤالء أهدي 
 ،

ُ. 
 شادي عمرو
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     بسم اهللا الرمحن الرحيم، وبه نستعني وعليه نتوكل، والحول وال قوة إال باهللا العلـي العظـيم،       

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
  

 يف      نتناول يف هذا البحث الشاعر املصري شهاب الدين حممد بن عبد املنعم اخليمي الذي عـاش         
ـ  ٦٠٢مصر أيام احلكم اململوكي يف الفترة املمتدة من          ويتمحور موضوع البحـث    . هـ٦٨٥ -ه

دراسة شعر شهاب الدين بن اخليمي مع حتقيق        : "وقد جاء حتت عنوان   . حول حتقيق شعره ودراسته   
  ".ديوانه

  
ل البحـث        وتنبع أمهية البحث من كونه يتطرق ملوضوع مل يدرس من قبل، إذ تبني لنا من خال               

والتقصي يف جامعاتنا احمللية وجامعات الدول ااورة، أنه مل يسبقنا أحد إىل حتقيق ديوان ابن اخليمي                
والقارئ هلذا البحث يطلع على دراسة موضوعية وفنية شاملة ومفصلة لشعره، إضافة      . ودراسة شعره 

  .ذ والدته وحىت وفاتهإىل حتقيق هذا الشعر، كذلك فإنه يطلع على مراحل حياة ابن اخليمي من
  

     ونتيجة الضطراب آراء ومواقف املفكرين والباحثني احملدثني، وتوزعها بني اجليد والـرديء يف             
حكمهم علىشعر هذا العصر، تولدت لدينا رغبة حقيقية للتواصل ذا الشعر والتعرف عليه عـن               

اختيارنا على ديوان شـهاب     قرب، واخلروج حبكم ذايت موضوعي دون التأثر بآراء اآلخرين، فوقع           
كما أن الشعور بواجب القيام     . الدين بن اخليمي باعتباره الزال خمطوطا، وال نعدام الدراسات حوله         

مبهمة إعادة بعث شيء من أدب ذلك العصر الذي ما زال الكثري منه يعاين اإلمهال واجلفـاء علـى                 
 اختيارنا هلذا املوضوع، يضاف إىل       سببا رئيسا يف   -أيضاً–رفوف املكتبات يف الشرق والغرب كان       

  .ذلك الرغبة الصادقة يف خوض غمار التحقيق والدراسة
  

     ويف سبيل إجناز هذا البحث الذي دعتنا إليه األسباب اآلنفة الذكر، واجهتنا بعض الـصعوبات،      
ا جعل لزاما علينا أبرزها افتقار جامعاتنا إىل الكثري من املصادر واملراجع املخطوطة واملطبوعة اهلامة، مم 

  .حتمل أعباء ومشاق السفر للحصول على هذه املصادر واملراجع من مكتبات الدول ااورة
  

       
     وتعد نسختا الديوان اللتان حصلنا عليهما مصورتني، املادة الرئيسة اليت قام عليها حبثنا، كمـا               

 هذا البحث إىل النور الحتوائها علـى           استندنا إىل كثري من املصادر واملراجع اليت سامهت يف إخراج         
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الكثري من أخبار ابن اخليمي وأشعاره، كنهاية األرب للنويري، وتاريخ اإلسالم للذهيب، ومـسالك              
األبصار البن فضل اهللا العمري، والوايف بالوفيات للصفدي، وفوات الوفيات للكتيب، وتاريخ األدب             

  .ها من املصادر واملراجعيف العصر اململوكي حملمد زغلول سالم، وغري
  

القسم األول، وقد اشتمل على الدراسة اليت جاءت يف ثالثة          :      يتكون البحث من قسمني رئيسني    
فصول، حيث تناول الفصل األول احلديث عن اسم ابن اخليمي وكنيته ولقبه، ونـسبه، ومولـده                

واشتمل الفصل الثاين . وأخرياً وفاتهوحياته، وصفاته وأخالقه، وآراء القدماء واحملدثني فيه ويف شعره، 
على دراسة فنون ابن اخليمي الشعرية اليت نظم فيها، وقد رتبت حسب الكم، فالشعر الوجدي حيتل                
احليز األكرب بني الفنون األخرى، ويليه الشعر اإلخواين بفارق قليل جداً، مث يأيت بعد ذلك املـدح،                 

يعها يف نسب متقاربة، وتبع ذلك موضـوعات        والرثاء، والوصف، والشيب والشباب، وجاءت مج     
أخرى قاهلا ابن اخليمي يف االعتذار، واحلنني، واهلجاء، واحلكمة، بنسب ضئيلة جداً، إذ مل يتجـاوز         

أما الفصل الثالث فيدرس شـعر ابـن        . كل غرض من هذه األغراض القصيدة أو املقطوعة الواحدة        
واستوى هذا القـسم باعتمـاد املنـهج        . وموسيقاهاخليمي دراسة فنية يف لغته، وأسلوبه، وخياله،        

التكاملي الذي تنضوي حتته املناهج األخرى بنسب متفاوتة، كاملنهج التحليلي، والتارخيي، والوصفي، 
وأينا هذا القسم خبامتة ضمناها أهم النقاط والنتائج اليت توصلنا إليها بعد حتقيقنا ودراستنا              . وغريها

  .لشعر ابن اخليمي
  

ويضم القسم الثاين من البحث حتقيق شعر ابن اخليمي املوجود يف ديوانـه، إىل جانـب أربـع            
وعشرين قصيدة ومقطوعة عثرنا عليها يف مصادر أخرى ومل ترد يف ديوان الشاعر، وقد خصصنا هلا                

كما مت ختريج هذا الشعر من املصادر املخطوطة واملطبوعة اليت اسـتطعنا الوصـول            . ملحقاً مستقالً 
  .وختم البحث مبجموعة من الفهارس، وبثبت املصادر واملراجع، وملخص باللغة اإلجنليزية. إليها

  
     وختاما ال يسعنا إال أن نعترف باجلميل والفضل الكبريين اللذين غمرنا ما أسـتاذنا اجلليـل                

جيهنـا  الدكتور حسن عبد اهلادي الذي مل يأل جهدا يف تقدمي عونه لنا بكـل الوسـائل، ويف تو                 
فله منا العرفان والشكر اجلزيـل،   . توجيهات كثرية مفيدة نافعة حرصنا على اإلفادة منها واألخذ ا     

واهللا نسأل أن يبقيه لنا ذخراً، وللعلم مؤالً، وللمتعلمني هاديا ومرشدا، إنه            . وهو أقل ما منلك تقدميه    
  .هو املوفق ومنه نستمد العون والتوفيق

  شادي إبراهيم عمرو
م٢٠٠٥-ارأي  

  هـ١٤٢٦ –ربيع األول 
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  .)١(حممد بن عبد املنعم بن حممد بن يوسف بن أمحد األنصاري اليمين      
أمـا  ". أمحـد " اليت جاءت على ذكر امسه كامالً إيراد االسم اخلامس           )٢(وقد أغفلت بعض املصادر   
  اليت ترمجت له، أو اليت جاء المسه ذكر فيها، فقد اقتصرت على ذكـر           )٣(القسم األعظم من املصادر   

 على ذكر االسم األول، واسم الوالد،       )٤(واقتصر قسم منها  . االسم األول، واسم الوالد، واسم اجلد     
 اليت تطرقت إىل ذكر امسه، فقد       )٥(أما سائر املصادر األخرى   . مضافا إليها اسم الوالد   " ابن"أو كلمة   

  .اكتفت بإيراد االسم األول فقط
  
  
  
  
  

                                                
، رزي، . ٢/١٦٧، دي، . ٨/٤٢ ،رات رات،: ر-١
  .٢/٣٤٩، أزھار الریاض والمقري، .٢/٦ ،ذیل وفیات األعیانوابن القاضي، . ٦/١٤٣
  .٢/٥٥٠، نفح الطیبوالمقري، . ٤/٥٠، والوافي بالوفیات. ٤/٢٠١٥، أعیان العصرالصفدي، :  انظر-٢
ن . ١، ق)سة /وط (سھ، ١ق) ران /وط  (دیواني،  : ر -٣

. ٣١٩، صارزري، . ٤/٣٠٠، ان ل ونیني، . ١٩٤، قان شعار،  
، ٢٣٦)/ـ٦٩٠-٦٨١ات    (الم  ، ٣٧٥، صان   ذھبي،  

، ات ، ٢١/٣٧٥، واریخ ي، . ٤/٥٠، ات صفدي، . ٣/٣٦٠، رو
. ٧٣ق/١، الك. ١/١٠٦، ھب، . ١٣/٣٠٨، ةةر، . ٣/٤١٣

ري   . ٣٥٦)٢(ان،  والعیني، . ١/٧٣٣، السلوكوالمقریزي، . ٢٩٠، ق عقود الجمان والزركشي،  
، ةر  . ١٠/١٦٨) وع (، و١٦٤ق/٥) مخطوط (المنھل الصافي، و ٢/٦٤٩،  الدلیل الشافي بردي،  

  . ١٧٣، صالتاج المكللوالقنوجي، . ٥/٣٩٣، شذرات الذھبوابن العماد الحنبلي، . ٧/٣٦٩
 ات ان،   . ١٩٤، قان  شعار،   . ٣٩١و  ٢٨٧، ص نفس  التیفاشي،  :  انظر -٤

رآة ونیني،  . ١/٣٠٦)اھرة  (رب  عید،  . ٢/١٠٦، ان
، سجم  ، و٩٣، قصحاء   صفدي،   . ١٥٤ق/١٨،  صار  والعمري،  . ٣/١٠٦،الزمان

درر سقالني، . ١٦٤و ١/١٤٤، اتسالمي،   . ٥٤و ٤/٥١، ات ، ١/٣٨١
  .١/٤٦٣، حسن المحاضرةوالسیوطي، . ٣/٢٥٢ و ٢/١٨٥، الكامنة

. ٢٢، قم صفدي، . ٣١٨)/ـ ٦٥٠-٦٤١ات   ( الم ذھبي،  ا: ر -٥
 .١/٣٥٥، بدائع الزھوروابن إیاس، . ٨/٤٥، تاریخ ابن الفراتوابن الفرات، 
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ن اخليمي يف املصادر السابقة مجيعها، إمجاع هذه املـصادر       يالحظ من خالل استعراضنا السم اب    
واتفاقها على االسم األول، واسم الوالد، واسم اجلد، وهذا اإلمجاع الواسع يف هذه املصادر الكثرية               

  .ميكننا من اقتفاء بعض األخطاء اليت وقعت يف هذه األمساء الثالثة يف عدد من املصادر
  

عبـد  " على أنـه     )٧( )اإلحاطة(، و )٦( )جواهر الكرت (ول، فقد جاء يف          أما فيما خيص االسم األ    
هو والد ابن " عبد املنعم"، وهذا خطأ، بدليل ما وجدناه من إمجاع يف املصادر السابقة على أن   "املنعم

كمـا أن  . ، والذي عايشه ومسع منه شعره)٨(اخليمي وليس امسه األول، وهذا ما يؤكده ناسخ ديوانه       
ادل بني ابن اخليمي وبني أصدقائه فيه إشارة إىل هذه احلقيقة، فقد كتب إليه الشاعر ناصر                الشعر املتب 

  :الدين بن النقيب قائالً
  أنــا عبــد البــن عبــد املــنعم    

  
  )٩(ولـــه يف كـــل فـــضل أنتمـــي  

    
، وحنن ال نعزو هذا اخلطأ إىل الصفدي        "أمحد" على أنه    )١٠(للصفدي) الغيث املسجم (     وجاء يف   

د يكون املتسبب يف وقوعه ناسخ الكتاب، وذلك ألن الصفدي يأيت على ذكر ابن اخليمي               نفسه، فق 
يف مواضع كثرية من مصنفاته األخرى، ومل جنده يف أي من هذه املواضع خيطيء هذا االسم، كما أنه             

قع ، مما يعزز الشك لدينا بأن هذا اخلطأ و)١١(" حممد"يطالعنا يف موضع آخر من كتابه هذا بذكر امسه 
  ".أمحد"إىل " حممد"أثناء عملية نسخ الكتاب، حيث حرف االسم األول 

  
  
  
  
  

                                                
  .٣٤٣، صجواھر الكنزابن األثیر، :  انظر-١
  .٢/٤٤٨، اإلحاطةابن الخطیب، :  انظر-٢
 ة ، دیوان ابن الخیميمختار ، وحسین محفوظ، ١ق) نسخة طھران/ مخطوط  (وان، الدی ابن الخیمي :  انظر -٣

  .١٥٧، ص١٩٧٠، ١٣، جامعة بغداد، عكلیة اآلداب
  .١٦٨: ، القصیدةالدیوان -٤
  .٢/١٦٤، الغیث المسجمالصفدي، :  انظر-٥
 .١/٣٨١نفسھ، :  انظر-٦
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، وابن إيـاس يف     )١٢()ديوانه الصبابة (خطأً، ابن أيب حجلة يف      " أمحد"وممن أورد امسه األول على أنه       
، كما جاء   "عمر"ومن األمساء األخرى اليت نسبت إىل امسه األول بطريق اخلطأ،           . )١٣()بدائع الزهور (
أزهار (، ويف كتابه  )١٥(، رغم أننا جنده يف موضع آخر من الكتاب نفسه         )١٤(للمقري) نفح الطيب (  يف

  ".حممد"، يورده صحيحاً على أنه )١٦()الرياض
  

، "حممـد " على أنه    )١٧()اإلحاطة(     واسم والد ابن اخليمي يعتريه اخلطأ يف موضعني، فقد جاء يف            
الكتاب نالحظ أن االسم األول قد سقط ليبدأ االسم كامال          وإذا عدنا إىل االسم كامال كما ورد يف         

تاج (وهذا البلوي يف    . باسم والده مما يفرض سلسسة من األخطاء يف سائر مفردات االسم األخرى           
، ويتضح من خالل قراءتنا لالسم كامالً       "حممد" جنده هو اآلخر يورد هذا االسم على أنه          )١٨()املفرق

  ".عبد املنعم"أنه جعل االسم الثالث يتقدم على االسم الثاين كما ورد يف كتابه املذكور، 
  

يف " يوسف"     وأما فيما يتعلق باالسم الثالث، وهو اسم جد ابن اخليمي، فقد ورد خطأ على أنه                
أما فيما يتعلق بنهاية األرب فمن احملتمل       . )٢٠(البن اخلطيب ) اإلحاطة( للنويري، و  )١٩()اية األرب (

قد سقط أثناء عملية النسخ ليحل مكانه اسم والـد          " حممد"لثالث، وهو اسم اجلد     أن يكون االسم ا   
. وأما بالنسبة لإلحاطة فقد أشرنا إىل اخلطأ الذي أمل باالسم كامالً فيما تقـدم            ". يوسف"اجلد وهو   

عن ، وقد أشرنا إىل هذا اخلطأ عند حديثنا "عبد املنعم" على أنه )٢١( )تاج املفرق(وجاء هذا االسم يف 
  .االسم الثاين

                                                
  .٤٧، صدیوان الصبابةابن أبي حجلة، :  انظر-١
  .١/٣٥٥، بدائع الزھوریاس،  ابن إ: انظر-٢
  .٥/٢٦٢، نفح الطیبالمقري، :  انظر-٣
  .٢/٥٥٠،  نفسھ: انظر-٤
  .٢/٣٤٩، أزھار الریاضالمقري، :  انظر-٥
  .٢/٤٤٨، اإلحاطةابن الخطیب، :  انظر-٦
  .١/٢٢٩، تاج المفرقالبلوي، :  انظر-٧
  .٣١/١٣٥، نھایة األربالنویري، :  انظر-٨
  .٢/٤٤٨، إلحاطةیب، اابن الخط:  انظر-٩

 .١/٢٢٩، تاج المفرق البلوي، -١٠
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أبو " اليت ترمجت البن اخليمي، أو اليت جاءت على ذكره، على أن كنيته هي               )٢٢(     اتفقت املصادر 

 على كنية أخرى هـي      )٢٤()حسن احملاضرة (، و )٢٣()مسالك األبصار (، كذلك عثرنا له يف      "عبد اهللا 
وينفرد . )٢٥(ة أو أكثر ألسباب خمتلفة    ، وهذا ليس باألمر الغريب، فالرجل قد يكىن بكني        "أبو الفضل "

، ويبدو أنه نسب إليه هذه الكنية خطأ، فإيراده المسـه        )٢٦( "أيب حفص "املقري يف نفح الطيب بكنية      
يعزز االعتقـاد  " بأيب حفص "-هنا–، وتكنيته )٢٧( "عمر"األول يف موضع آخر من الكتاب على أنه      

 أيب حفص - أي ابن اخليمي –اسم شيخه وصديقه لدينا بأن املقري قد خلط بني اسم ابن اخليمي، و     
عمر بن الفارض، ومن املستغرب أن يقع املقري يف مثل هذا اخللط يف الوقت الذي يعد فيه كتابـه                   

أحد املصادر اليت جاء فيها اسم ابن اخليمي كامالً دون أخطاء، مقرونـاً بكنيتـه               ) أزهار الرياض (
  .)٢٨( "أيب عبد اهللا"الشهرية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

. ٣٠٦/ ١) اھرة   (رب    عید،   . ١٩٤، ق ان   شعار،    :  انظر -١
، اتسالمي، . ٣١/١٣٥، ة األربویري، . ٤/٣٠٠، انونیني، 

ن رات، . ٢/٤٤٨، ةاإلحب، . ١٣/٣٠٨، ةر، وا. ١٤٤ص
-٦/١٤٣، ر،  ١/٧٣٣، سلوكزي، . ١/٧٣، الكب، . ٨/٤٢، رات
، أزھار الریاضمقري،  وال. ٧/٣٦٩، النجوم الزاھرةوابن تغري بردي،    . ٣٥٦)٢(،  عقد الجمان  والعیني،. ١٤٤

٢/٣٤٩.  
  .١٥٤ق/١٨، مسالك األبصارالعمري، :  انظر-٢
  .١/٤٦٣، حسن المحاضرةالسیوطي، :  انظر-٣
  .٤٣٥-٥/٤٣١، صبح األعشىالقلقشندي، :  انظر-٤
  .٥/٢٥٩، نفح الطیبالمقري، :  انظر-٥
  .٥/٢٦٢، نفسھ:  انظر-٦
 .٢/٣٤٩، أزھار الریاضالمقري، :  انظر-٧
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، وقد  "شهاب الدين : " اليت عدنا إليها أنه كان البن اخليمي لقبان، أحدمها         )٢٩(يتضح من املصادر       

كان مبثابة امسه األول، وهو لقب كان يطلق يف العصر اململوكي على القضاة والعلماء الذين امساؤهم              
مد القضاة والعلماء خمالفة مـن  ، ولكن ملا ابتذل التقيد بلقب خاص نتيجة كثرة االستعمال تع "أمحد"

تـاج  (، ويبـدو أن صـاحب       )٣٠(تقدمهم، فاختاروا ألنفسهم القابا غري خمصوصة بأمساء بعينـها        
مما جعله يورده يف كتابه خطأ على أنـه         " حممد"، قد ربط لقب ابن اخليمي بامسه األول         )٣١()املفرق

 القضاة والعلماء قبل أن يبتـذل       من" حممد"، فقد كان هذا اللقب يطلق على من امسه          "مشس الدين "
الشاعر ناصر الدين بن   " شهاب الدين "وممن ذكره بلقبه    . )٣٢(التقيد باستعمال األلقاب حسب األمساء    

  :النقيب الذي كاتبه قائالً
  يــا شــهاب الــدين يــا مــن فــضله 

  
  مـثــل نـــور الـــشمس أو كـــالعلم  

  أوحــشت مسعــي معانيــك الــيت     
  

  )٣٣(مل تــزل توضــح لــبس املبــهم     
    

  

                                                
. ١٠٦ / ٢، ان  وابن خلكان، . ٣٠٦ / ١)قسم القاھرة (المغرب في حلى المغرب   ابن سعید،   : نظر ا -١
. ٣٦٠ / ٣، ر ذھبي، . ٣١/١٣٥، ة األرب ویري،   . ٣٠٣و  ٣٠١/ ٤،  ان    یونیني،  الو

وات ي، . ١٣/٤٤٧، ٤/٥٠، اتصفدي، . ١٥٤ق  / ١٨، صارري، 
 ود شي، . ١/١٠٦، تذكرة النبیھ ، وابن حبیب. ١٣/٣٠٨، البدایة والنھایةوابن كثیر، . ٣/٤١٣،  الوفیات
 سلوك، زي،  . ٢/١٦٧، د  ي،  . ٨/٤٢، رات   وابن الفرات، .٢٩٠، ق الجمان

 سنسیوطي، . ١٠/١٦٨، صافيردي،  . ٣٥٦)٢(، اني، . ٣/٧٣٣
ري،  . ٢/١٢، ان   ي،  . ١/٣٥٥، بدائع الزھور وابن إیاس،   . ١/٤٦٣،  المحاضرة

  .٥/٣٩٣، شذرات الذھبوابن العماد الحنبلي، .  ٢/٣٤٩، أزھار الریاض
  .١٠٤، صاأللقاب اإلسالمیةوحسن الباشا، . ٥/٤٨٩، صبح األعشىالقلقشندي، :  انظر-٢
  .١/٢٢٩، تاج المفرقالبلوي، :  انظر-٣
  .١٠٤، صاأللقاب االسالمیةحسن الباشا، :  انظر-٤
  .١٦٨: ، القصیدةالدیوان -٥
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، ولقّب بذلك نسبة إىل مهنتـه،       )٣٤("اخليمي: "ا اللقب اآلخر، والذي نسب إليه واشتهر به، فهو        أم
شهاب "، وقد ذكره ناصر الدين بن النقيب ذا اللقب، باإلضافة إىل لقبه             )٣٥(وهي االشتغال باخليم  

  :يف أحد أبيات القصيدة السابقة" الدين
  يــا شــهاب الــدين والــدنيا معــا  

  
  )٣٦(ا ابــن اخليمــييــا كــرمي اخلــيم يــ  

    


 اليت ترمجت لشهاب الدين بن اخليمي إىل أنه أنصاري، ميين األصل، مـصري    )٣٧(     انتهت املصادر 
فابن اخليمي يعود بنسبه إىل األنصار، وقد أشار إىل هذا النسب يف أحد          . املولد والدار، شافعي صويف   

  :أبيات قصائده اليت ميدح فيها والده
ـ    ل أنــصار أمحــد أبــو الفقــرا ـجن

  
  )٣٨(عليــه حتيــات الكــرام تواصــل     

    
واملوطن األصلي البن اخليمي هو اليمن، ومولده ومنشأه يف مصر، وقد كان على مـذهب اإلمـام                 

  .الشافعي، سالكاً لطريق التصوف
  
  
  

                                                
ي    : ، ھو"الخیمي" ھناك شاعر آخر كان یحمل ھذا اللقب     -١

م      .  ھـ٥٤٩ضل الحلي الخیمي، ولد بالحلة من ارض العراق سنة   المف
 ار  یجھ، وس   ، سة ، أمثال القرآن: إلى دمشق، لھ مؤلفات كثیرة منھا    

 الم  والذھبي، . ٢٩/٣٠٦، یة األربنھاالنویري، : انظر. ( ھـ٦٤٢توفي بالقاھرة سنة  . وجنینة األزھار 
 وات ي،  . ١٨٢-١٨١ / ٤، ات  والصفدي،  . ١٣٨ – ١٣٧) /  ھـ ٦٥٠-٦٤١حوادث ووفیات   (

. ١٨٤ / ١، اةسیوطي، . ٣٢ / ٥، رى سبكي، . ٤٤٢ – ٤٤١ / ٣، ات 
. ٢/١٢١، ھدیة العارفینوالبغدادي، . ٦/٧٨، أنوار الربیعوابن معصوم، . ١/٦٢٣، كشف الظنونوحاجي خلیفة،   

  ).٣٠-١١/٢٩، معجم المؤلفینوكحالة، 
، رات رات، . ٣٠٦ / ١) اھرة(،رب عید، : ر-٢
٨/٤٢. 
  .١٦٨:، القصیدةالدیوان -٣
 ةویري، . ٣٠٢-٤/٣٠١، انونیني، . ١٩٤، ق انود اشعار، : ر-٤

-٦٨١ات   (الم. ٣٧٥، صان ذھبي، . ٣١/١٣٥، األرب
. ٣/٤١٣، ات  ي،  . ٥١-٤/٥٠، ات  والصفدي،  . ٣/٣٦٠،  العبر، و ٢٣٦ / ) ھـ ٦٩٠
رات،   . ٢٩٠، قان  شي،  . ٧٣ق/١، الك ، ١/١٠٦تذكرة النبیھ، بن حبیب،   وا

، ر، و٣/٧٣٣، سلوكزي، . ٢/١٦٧، دي، . ٨/٤٢، رات 
. ١٠/١٦٨، صافيو، ٢/٦٤٩، صافيردي، . ١٤٤-٦/١٤٣

. ٢/٦، ان ي، . ١/٤٦٣، رةسیوطي، . ٧/٣٦٩، رة
  .١٧٣، صالتاج المكللوالقنوجي، . ٥/٣٩٣، شذرات الذھبوابن العماد الحنبلي، 

 .١٤٧: ، القصیدةالدیوان -٥
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 مـرآة   ذيـل (     اختلفت املصادر يف حتديد السنة اليت ولد فيها ابن اخليمي، فقد ذكر اليونيين يف               
، وابن تغري بردي )٤٠()فوات الوفيات(، وتابعه يف ذلك الكتيب يف )٣٩( هـ٦٠٢أنه ولد سنة ) الزمان

، وابن الفرات )٤٣()اية األرب(أما النويري يف . )٤٢()األعالم(، والزركلي يف )٤١() النجوم الزاهرة(يف 
ن تغري بردي قد نص صراحة      وإذا كان اب  . ، فقد مخّنا مولده يف هذه السنة دون حتديد        )٤٤(يف تارخيه 

الدليل ( هـ، فإنه يعود يف مصنفيه       ٦٠٢على أن مولد ابن اخليمي كان يف سنة         ) النجوم الزاهرة (يف  
، مما يدل على اضطرابه وعدم دقته    )٤٥("ومولده بعد الستمائة بقليل   : "ليقول) املنهل الصايف (و) الشايف

  .يف حتديد سنة مولده
  

، ولعل مـصدره يف  )٤٦( هـ٦٠٣بيت بقوله أن ابن اخليمي ولد سنة      وانفرد صاحب ديوان الدو 
اليت ربطت عمره عند وفاته بالسنة اليت تويف فيها، دون أن تشري إىل سـنة    . )٤٧(ذلك بعض املصنفات  
  .مولده بشكل مباشر

  
ـ ٦٠٤     أما الفاسي فيحدد والدته بسنة       املقفـى  (، وتابعه على هذا التحديد املقريزي يف         )٤٨( ه

  . )٤٩()كبريال
                                                

  .٤/٣٠١، ذیل مرآة الزمانالیونیني، :  انظر-١
  .٢١/٣٧٥، فوات الوفیاتالكتبي، :  انظر-٢
  .٧/٣٦٩، النجوم الزاھرةابن تغري بردي، :  انظر-٣
  .٦/٢٥٠، األعالمالزركلي، :  انظر-٤
  .١٣٦-٣١/١٣٥، نھایة األربالنویري، :  اظر-٥
  .٨/٤٦، تاریخ ابن الفراتابن الفرات، :  انظر-٦
  .١٠/١٦٨، المنھل الصافيو، ٢/٦٤٩، الدلیل الشافيابن تغري بردي، :  انظر-٧
  .٣٠٧، صدیوان الدوبیتكامل الشیبي، :  انظر-٨
، واریخ  . ٣/٤١٣، ات  ي،  . ٣٧٥، صان       الذھبي،  :  انظر -٩

  .١٧٣، صالتاج المكللوالقنوجي، . ٢٩٠، قعقود الجمانوالزركشي، . ٢١/٣٧٥
  .٢/١٦٨، دذیل التقیالفاسي، :  انظر-١٠
 .٦/١٤٤، المقفى الكبیرالمقریزي، :  انظر-١١
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       وال يأيت على ذكر مكـان والدة ابـن اخليمـي بالتحديـد مـن املـصادر الـيت أشـارت          
، أما سائر املصادر األخرى فقد )٥٠(للفاسي، حيث ذكر أنه ولد بالقاهرة) ذيل التقييد(إىل ذلك سوى 

اهرة، إذ يطلق اسم ، ورمبا أرادوا بقوهلم هذا أنه من مواليد الق)٥١("مصري املولد"اكتفت بإيراد عبارة 
فيذكر أنه ولد   )األدب يف العصر اململوكي   (وأما حممد زغلول سالم يف      . )٥٢(مصر على القاهرة أحياناً   

  .، ومل يشر إىل مصدره يف ذلك)٥٣(باليمن
  


     إن ما وافتنا به املصادر األدبية والتارخيية عن أسرة ابن اخليمي ال يعدو كونه نتفا وإشارات قليلة                 
كما أن املقدمات النثرية ألشعاره اليت يعرض فيها لذكر املناسـبة           . تعلق بوالده وشقيقه وأحد أبنائه    ت

مما جيعل صورا . اليت قيل فيها النص الشعري ال تأتينا إال بالرتر اليسري من املعلومات عن هذه األسرة     
  .وفقا هلذا الشح يف األخبار الواردة عنها غري مكتملة

  
ه فهو الشيخ تقي الدين عبد املنعم بن حممد بن يوسف العدل أبـو حممـد األنـصاري                أما والد 

، وتـويف   )٥٥(، ويف احلج من جعفر بن آموسان      )٥٤(املصري اخليمي الشافعي، مسع من العماد الكاتب      
  .)٥٦( هـ٦٤٦بالقاهرة سنة 

  
ستفاد من ديوان ابـن  وي. أن شاعرنا هو ابنه البكر" أبو حممد"     يالحظ من كنية والد ابن اخليمي      

اخليمي أن هناك عالقة محيمة قوية كانت تربطه بوالده، حيث أوقف له يف هذا الديوان ثالثاً وعشرين 

                                                
 
  .٢/١٦٨، ، ذیل التقییدالفاسي:  انظر-١
، المقفى الكبیروالمقریزي، . ٨/٤٢، تاریخ ابن الفراتوابن الفرات،   . ٣١/١٣٥،  نھایة األرب النویري،  :  انظر -٢
  .٦/٢٥٠، األعالموالزركلي، . ٦/١٤٤
  .١/٢٩٥، مواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثارالالمقریزي، :  انظر-٣
 .١/٢٣٣، األدب في العصر المملوكيمحمد زغلول سالم، :  انظر-٤
ن       :  العماد الكاتب  -٥

نة        بن ھبة اهللا المعروف بابن أعبد اهللا بن علي بن محمود     
 دة   : ھرھا        ٥١٩

 وافيصفدي، . ١٥٣-٥/١٤٧، ان ان،  : ر. (ـ٥٩٧نة  . صر
 ).١٤٠-١/١٣٢، بالوفیات

وفي   ٥٣٢نة  :  جعفر بن آموسان   -٦
وابن تغري بردي، . ٢٣١)/ھـ٦١٠-٦٠١حوادث ووفیات (، تاریخ اإلسالمالذھبي، : انظر. ( ھـ٦٠٧بالمدینة سنة 

  ).٦/٢٠٢، النجوم الزاھرة
 .٣١٨)/ھـ٦٥٠-٦٤١حوادث ووفیات،  (،تاریخ اإلسالمالذھبي، :  انظر-٧
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قصيدة ومقطوعة من جمموع قصائد الديوان ومقطوعاته والبالغة مئة وثـالث وتـسعون قـصيدة               
ن، فقد بلغت إحداها مخسة ومقطوعة، وتعد بعض القصائد اليت قاهلا يف والده من أطول قصائد الديوا

  .)٥٧(ومخسني بيتاً
  

     وابن اخليمي يكشف النقاب عن سر هذه العالقة، وما امتازت به من محيمية وقوة، حني يصرح                
يف إحدى قصائده معترفاً بفضل والده ومجيله عليه، وحبه املفرط له، حىت أنه يقف عاجزاً عن شكره                 

  :أمام هذه الفضائل كلها، يقول
  ياديـــه اللطيفـــة يبيـــا مـــن أ

  
  تتلــــو أيــــادي اهللا يف القــــدر  

  مـــا زال بـــاإلفراط يـــسعفين    
  

ــزين عـــن الـــشكر      حبـــا ويعـج
  فـــالعجز مـــين قـــائم أبـــداً    

  
  )٥٨(بالــشكر عــين باســط عــذري     

    
     يف قصيدة أخرى أن مجيع ما هو فيه من خري بفضل والدهكما أقر :  

  ومجيع مـا أنـا فيـه مـن خـري فمـن            
  

  بركـــات بركاتـــه ناهيـــك مـــن   
  فلــذاك أوجــب شــكره مــع شــكره   

  
  )٥٩(ريب علـــي مبحكـــم اآليـــات    

    
ومن أخبار والد ابن اخليمي اليت استقيناها من بعض مقدمات قصائده اليت كتب ا إليه أنه كان                      

، فمن شـعره إىل     )٦٢(، ويسافر إىل الصعيد األعلى    )٦١(، وجماوراً مبكة املكرمة   )٦٠(مقيما باإلسكندرية 
  :ان جماوراً مبكةوالده حني ك

  يــا ســاكين البلــد احلــرام حتيــة   
  

ــرم لـــدنوكم حيتـــال      مـــن مـغ
  عــودوا ملــوطنكم فمــا هجرانــه     

  
  )٦٣(واملكــث يف البلــد احلــرام حــالل   

  
                                                

 .١٤١:، القصیدةالدیوان -١
  .١٨:  نفسھ، القصیدة-٢
  .١٤١:  نفسھ، القصیدة-٣
  .١٤٦و ٨١:  نفسھ، القصیدة-٤
  .١٤٥:  نفسھ، القصیدة-٥
  .١٨٥:  نفسھ، القصیدة-٦
  .١٤٥:  نفسھ، القصیدة-٧
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وعرفنا من . )٦٤(     أما والدته، فكل ما نعرفه عنها أنه رثاها يف مقطوعة قصرية من مقطوعات ديوانه
يوان أنه كان البن اخليمي ثالثة أوالد ابنان وابنة، أحدهم          خالل بعض املصادر ومقدمات قصائد الد     

كان شاعراً، وامسه اء الدين حممد، واكتفت املصادر اليت جاءت على ذكره، بإيراد بيت شعر قالـه        
  :)٦٥(ميدح فيه أثري الدين أبا حيان األندلسي

ــري أبـــا حيـــان أحيانـــا   إن األـث
  

ـي علــم مــات أحيانــا      )٦٦(ينــشره ـط
    

، وجنده يبكي االخرية منهما يف مرثيـه طويلـة   )٦٧(البن واالبنة اآلخران فقد درجا صغريين      أما ا 
  :بكاء حاراً، حيث يقول يف مطلعها

  مــات احلبيــب وعــشت مــا أجفــاين
  

  أصــنعت إال ســـفح مــا أجفـــاين    
  واهللا مــا أرضــى الفــؤاد وال قــضى    

  
  )٦٨(حــق اهلــوى مــا تــصنع العينــان   

    
، شقيقه أبو الطاهر    )٦٩(يمي الذين أشارت إليهم املصادر األدبية والتارخيية           ومن أفراد أسرة ابن اخل    

ـ ٦١٣مشس الدين إمساعيل، ولد سنة       ، )٧١(، وصوفياً باخلانقاه  )٧٠(وكان خطيبا بالقرافة الصغرى   .  ه
  . هـ٦٩٥، وتويف سنة )٧٣( ومرتضى بن العفيف)٧٢(فيه خري ودين، روى عن ابن باقا

                                                
  .١٨٣: ، المقطوعة الدیوان-١
رب      :  أبو حیان األندلسي  -٢

نة   . ّرب       . ـ ٦٥٤نة     
 ).٥٥١-٢/٥٣٧، نفح الطیبوالمقري، . ٢٠٢٢-٤/٢٠٠٥، أعیان العصرالصفدي، : انظر. (ھـ٧٤٥

 .٢/٥٤٥، نفح الطیبوالمقري، . ٤/٢٠١١،  أعیان العصرالصفدي، :  انظر-٣
  .٢٣: ، ومقدمة القصیدة١٠: ، مقدمة المقطوعةالدیوان -٤
  .٢٣:  نفسھ، القصیدة-٥
و ١٥٤-٩/١٥٣، الوافي بالوفیاتوالصفدي، . ٢٢٠)/ ھـ٦٩٥حوادث ووفیات (، تاریخ اإلسالمالذھبي،  :  انظر -٦

، د ي، . ٣/٢٥٢، ة سقالني، . ٢٣/٢٢٠، واریخوني، . ١٣/٤٤٧
  .١/٢٢، دیباجة الدیوان، شرح دیوان ابن الفارضوالبوریني، . ٤٦٩-١/٤٦٨
ي   :  القرافة الصغرى  -٧

  .٤/٣٦٠، معجم البلدانالحموي، : أنظر. ة ومصر ومتفرجاتھم في أیام المواسممن نزه أھل القاھر
 فاء اجي، : ر . بقعة یسكنھا أھل الصالة والخیر والصوفیة، معرب مولد استعملھ المتأخرون  :  الخانقاه -٨

  ).١١٢-١٠٤، صالحركة الفكریة في مصروعبد اللطیف حمزة، . ١٣٨، صالغلیل
نة   . اجر                في ا  : ا   -٩

  ).٦/٢٨١، النجوم الزاھرةابن تغري بردي، : انظر. (ولھ من العمر خمس وسبعون سنة. ھـ٦٣٠
 .لم نعثر لھ على ترجمة فیما بین أیدینا من مصادر:  مرتضى بن العفیف-١٠
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  .)٧٥(، وقد رثاها يف إحدى قصائد الديوان)٧٤(بكما كان له أخت تدعى أم زين
  


، وقد نسب إىل هذه املهنة، وصار يلقّـب         )٧٦(     كان البن اخليمي دكان يعمل فيه بصناعة اخليم       
  .)٧٧(باخليمي، وال شك أنه امتهن صناعة اخليم عن والده الذي نسب هو اآلخر إىل هذه املهنة

  
م زاول ابن اخليمي وظائف أخرى، حيث كـان يعـاين اخلـدم            وإىل جانب مهنته بصناعة اخلي    

، فعلمه إضافة إىل    )٨٠( وقف مدرسة الشافعي ومشهد احلسني بالقاهرة      )٧٩(، كما أنه باشر   )٧٨(الديوانية
  . يؤهالنه ملزاولة مثل هذه الوظائف)٨١(خطه احلسن

  
ما يقول صاحب درة         ويبدو أنه قبل سلوكه لطريق التصوف كان مولعاً بالوظائف السلطانية ك          

غري أنه  . )٨٢("كان يعاين اخلدم الديوانية، ويتعلق باألطناب املمتدة إىل الوظائف السلطانية         : " األسالك
  .)٨٣(ترك عمله بالدواوين ليسلك طريق التصوف

  
                                                

ة          : وأم زینب . ١٨٢: ، القصیدة الدیوان -١
  .٥/٤٣٥، صبح األعشىالقلقشندي، : انظر. المرأة بأم فالنة من باب أولى

 .١٨٢: ، القصیدةالدیوان -٢
  .٣٠٦/ ١)قسم القاھرة(،  في حلى المغرب المغربابن سعید،:  انظر-٣
  .٣١٨)/  ھـ٦٥٠-٦٤١حوادث ووفیات (، سالمتاریخ اإل الذھبي، -٤
، ارزري، . ٣١/١٣٦، ة األربویري، . ٤/٣٠١، ان ونیني، : ر-٥

. ٤/٥٠، ات  صفدي،  . ٢٣٧)/ـ ٦٩٠-٦٨١حوادث ووفیات (،  تاریخ اإلسالم والذھبي،  . ٣١٩ص
 درةو. ١/١٠٦، ھ ب،  . ٣/٤١٣، ات و. ٢١/٣٧٥، واریخ ي، 

ري  . ٨/٤٢، رات رات،   . ٢٩٠، قان شي،  . ٧٣ق/١، الك 
  .١٠/١٦٩، المنھل الصافيبردي، 

ت   ھو الموظف الذي یضبط الداخل والخارج من أموال وغیرھا إلى ومن دواوی :  المباشر -٦
ون   : رون ). ٢٤٦-٨/١٩٦، ة األرب ویري،  : ر . (سلطانیة    

ة          . اإلداریون في الدولة المملوكیة   
 ).١٣٤، صأللفاظ التاریخیة في العصر المملوكيمعجم امحمد دھمان،  :انظر. (المحكمة

. ٤/٥٠، الوافي بالوفیاتوالصفدي، . ٢٣٧ )/ ھـ ٦٩٠ – ٦٨١حوادث ووفیات    (تاریخ اإلسالم الذھبي،  :  انظر -٧
 .٢٩٠، قعقود الجمان، والزركشي، ٣/٤١٣، الوفیات فواتوالكتبي، 

  ).١٢(، البیت )١٣١(، القصیدة الدیوانو. ٢٩٠، قعقود الجمانالزركشي، :  انظر-٨
  .٧٣ق/١، درة األسالك ابن حبیب، -٩

 .٢١/٣٧٥، عیون التواریخالكتبي، :  انظر-١٠
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، وذلك عندما جـاء  )٨٤(     لبس ابن اخليمي زي الصوفية على يد الشيخ شهاب الدين السهروردي 

ـ ٦٢٨ىل مكة املكرمة سنة     للحج إ  ويف مصر صحب   . ، حيث كان عمره بضعاً وعشرين سنة      )٨٥( ه
، وسلك طريقه يف التصوف، غري أنه مل يتجـه يف           )٨٦(عمر ابن الفارض يف كثري من مساجد القاهرة       

  .)٨٧(تصوفه اجتاه ابن الفارض الفلسفي
  


مي هو والده، وهذا ما نستدل عليه حني يكتب إليه          لعل أول الشيوخ الذين مسع عنهم ابن اخلي             
  :قائالً

ـريف أن يكــون حمجبــا    لــئن ســاء ـط
  

  حبكــم النــوى عــن شـخـصك املتباعــد  
ـريف أن صــان مــسمعا      لقــد ســر ـط

  
  )٨٨(لطيب حـديث منـك يف الكتـب وارد          

    
  
  

                                                
  . من ھذا البحث٢٣٧ص: انظر ترجمتھ -١
  .١/٢٢، )دیباجة الدیوان (شرح دیوان ابن الفارضالبوریني، : انظر -٢
ول . ٣/٨٤، ياریان، و. ٢/٧، اني، : ر -٣

  ١/٢٣٣، األدب في العصر المملوكيسالم، 
 صر  الم،    . ٣٤٨) / قسم مصر(عصر الدول واإلمارات شوقي ضیف،  :  انظر -٤

 .٨٢: ، المقطوعةالدیوان.٢٣٥-١/٢٣٤، المملوكي
 .٨٢: ، المقطوعةالدیوان -٥
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 عزيز بن باقـا   ، وأبو بكر عبد ال    )٨٩( البناءأبو احلسن علي بن     :  أخذ عنهم  نومن أبرز الشيوخ الذي      

  ...، وغريهم)٩٢( ، وأبو شجاع الصويف)٩١( ، وأبو الفتوح اجلالجلي)٩٠(
  . )٩٤( ، ومنصور الفراوي)٩٣( عبد الوهاب بن سكينة: وأجاز له جمموعة من العلماء، منهم

  
  
  
  
  
  

                                                
، ارزري، . ٣١/١٣٦، ة األربویري، . ٤/٣٠١، ان ونیني، ال: ر-١

. ٤/٥٠، ات  صفدي،  . ٢٣٧)/ـ ٦٩٠-٦٨١ات    (الم والذھبي،  . ٣١٩ص
. ٨/٤٢ ،رات رات، . ٣/٤١٣، ات . ٢١/٣٧٥، واریخ ي

، صافيردي، . ٦/١٤٤، رزي، . ٢/١٦٧، دي، 
، ذھب  ي،    . ٢/٦، ذیل وفیات األعیانوابن القاضي، . ١/٤٦٤والسیوطي،  . ١٠/١٦٨
سید      : ءوأبو الحسن علي بن البنا. ١٧٣، صالتاج المكللوالقنوجي،  . ٥/٣٩٣

امع      
. ـ ٦٢٠توفي سنة . الترمذي، حدث بمكة واالسكندریة ومصر ودمیاط وقوص، وسمع منھ ھذا الكتاب خلق كثیر     

  ).٥/٣١٧، العقد الثمینوالفاسي، . ٢٧٣-٢٢/٢٧٢، فیاتالوافي بالواالصفدي، : انظر(
، ارزري،. ٣١/١٣٦، ة األربویري، . ٤/٣٠١، ان ونیني، : ر-٢

. ٤/٥٠، ات  صفدي،  . ٢٣٧)/ـ ٦٩٠-٦٨١ات    (الم والذھبي،  . ٣١٩ص
، ر  زي،  و. ٨/٤٢، رات  رات،   . ٢١/٣٧٥، واریخ  ي، 

 .من ھذه الدراسة) ١٣(  ص : ترجمتھ:انظر. ٥/١٣٥، شذرات الذھبوابن العماد الحنبلي، . ٦/١٤٤
ي        : ي   . ٦/١٤٤،  ر   المقریزي،  :  انظر -٣
. ـ ٦١٣نة     الحًا مت  .  ھـ٥٤١ولد سنة   . لبغدادي التاجر ویلقب بالكمال   ا
وح  ھ  ١٣/٧٤، ة ر،  . ٥/١٥٢، تین  ، ي : ر (

 ).الخالخلي
اء     : صوفي  . ٢/٦، ان  ي،  : ر-٤

 وافي صفدي،  : انظر. ( ھـ٦٠٩توفي سنة . بار المطوالتكتب الكتب الك.  ھـ ببغداد ٦٢٦األصبھاني، ولد سنة    
 ).٢/٤٧٨، معرفة القراءوالذھبي، . ١٦٧-١٤/١٦٦، بالوفیات

 وافيصفدي، . ٣/٣٦٠، رو. ٢٣٧)/ـ٦٩٠-٦٨١ات  (المذھبي، : ر -٥
ن  . ١/٤٦٤، رة  سیوطي،  . ١٠/١٦٨، صافي  ردي،      . ٤/٥٠،  بالوفیات
ي   : كینة . ٥/٣٩٣، ذھب، ياد

وفي          ٥١٩الصوفي المعروف بابن سكینة، ولد سنة        
 ).١٣/٦١، البدایة والنھایةوابن كثیر، . ٥٧-١٦/٥٥، سیر أعالم النبالءالذھبي، : انظر (.ھـ٦٠٧سنة 
ن        :  الفراويومنصور. ٢/٧، ذیل وفیات األعیانابن القاضي،   :  انظر -٦

نة                 عبد  
ذرات  وابن العماد الحنبلي، . ١٣/٦٣، البدایة والنھایةابن كثیر،  : انظر. (ھـ٦٠٨وتوفي بنیسابور سنة    .  ھـ ٥٢٢
 ).٥/٣٤، الذھب
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دين ، وفخر ال)٩٦(، ومسع منه قطب الدين بن منري     )٩٥(     روى عنه شرف الدين الدمياطي يف معجمه      

، )١٠٠(، وحممد الصقلي  )٩٩(، وعبد الغفار بن حممد    )٩٨(، واحلافظ مشس الدين الذهيب    )٩٧(ابن الظاهري 
، وحممد بن جعفـر     )١٠٣(، ولوزة بنت عبد اهللا    )١٠٢(، ومشس الدين املقدسي   )١٠١(وأبو حيان األندلسي  

  .)١٠٤(البالسي

                                                
. ٤/٥٠، ات  صفدي،  . ٢٣٧)/ـ ٦٩٠-٦٨١ات  وادث ووف   (الم     الذھبي : انظر -١

د  : دمیاطي   . ١٠/١٦٨، صافي  ردي،    . ٣/٤١٣ ،فوات الوفیات  والكتبي،
ھ . ـ٦١٣نة   د ي   

درر  سقالني،  : ر . (ـ ٧٠٥شھرھا معجمھ الذي اشتھر بمعجم الدمیاطي، توفي سنة مصنفات كثیرة من ا  
 ).٢١٩-٨/٢١٨، النجوم الزاھرةوابن تغري بردي، . ٢/٢٥٣، الكامنة

، ات صفدي، . ٢٣٧)/ـ٦٩٠ -ـ ٦٨١ات  (، الم ذھبي، : ر-٢
اج وجي،  . ١٠/١٦٨، صافي  ردي،    . ٣/٤١٣، ات وات الوف ي،  . ٤/٥٠

ق      عبد الكریم   : وقطب الدین بن منیر   . ١٧٣ص،  المكلل
ر،  ول، ر        كان ّكھـ،٦٦٤طب الدین أبو علي، ولد سنة     الحافظ ق 

 ).٢٤٢-٢/٢٤١، الدرر الكامنةوالعسقالني، . ٢٩٢-٤/٢٩١، مرآة الجنانالیافعي، : انظر. (ھـ٧٣٥وتوفي سنة 
. ٤/٥٠، اتصفدي،  . ٢٣٧)/ـ٦٩٠-٦٨١ات   (الم ذھبي، : ر -٣

، ل وجي، . ١٠/١٦٨، افيص ردي،   . ٣/٤١٣، ات ي، 
م           د    : خر الدین الظاھري  وف. ١٧٣ص

، ات  صفدي،  : ر . (ھـ٧٣٠توفي سنة . ھـ، حدث بالكثیر٦٧١ولد سنة . المصري، ابن الظاھري  
 ).٢/٢٦٥، كامنةالدرر الوالعسقالني، . ١٩/٤٦٦
ن   : ذھبي  . ٢٣٧)/ھـ٦٩٠-٦٨١حوادث ووفیات    (تاریخ اإلسالم الذھبي،  :  انظر -٤

نة      
 زان ، الم  : صانیفھ   نف              . ھـ٦٧٣

، رة  ردي،  ٣١٧-٣/٣١٥، ، فوات الوفیات الكتبي: انظر. (ھـ٧٤٨توفي سنة   . االعتدال
١٨٣-١٠/١٨٢.( 
ن    . ٢٣٥-٢/٢٣٤، ة   سقالني،   . ١١٠-٣/١٠٩،  صر  الصفدي،  :  انظر -٥

نة   . شافعي        سعدي ال   :محمد
: ر. (ـ٧٣٢نة       ٦٥٠

 ).١٥٩-١٤/١٥٨،  البدایة والنھایةوابن كثیر،. ٢٧-١٩/٢٦، الوافي بالوفیاتالصفدي، 
 د   : صقلي  . ١٧٣، صل والقنوجي، . ٣/٤١٣،  فوات الوفیات الكتبي،  :  انظر -٦

نة   ز  الصقلي الشیخ فخر الدین، برع في الفقھ، ولي قضاء دمیاط، وصنف     ابن محمد 
 ).٤/١٤٤، لدرر الكامنةاو العسقالني، ، ٤/١٩٥٦، أعیان العصرالصفدي، : انظر. (ھـ٧٢٧

ذه    ( ) ص:ھ :ر . ٢/٥٤٥، ب  والمقري، . ٤/٢٠١٥، أعیان العصر الصفدي،  :  انظر -٧
 .الدراسة

: ي   . ٢/١٨٥، ة   سقالني،   . ١/١٤٤ ات، سالمي،   ع    :  انظر -٨
بن سرور المقدسي ثم النابلسي الحنبلي شمس الدین عم بن نعمة بن سلطان بن عبد المنعبد اهللا بن محمد بن یوسف 

نة . ادة      
 .٢/٢٤٤، الم. ٢/٥٠٨، الم ذھبي، : ر. (ـ ٧٣٧نة  ٦٤٩

 ).٢/١٨٥، الكامنة الدرروالعسقالني، 
معت    موالة الشیخ تقي الدین : بد اهللاولوزة بنت ع. ٣/١٦٥، الدرر الكامنةالعسقالني،  :  انظر -٩

 ).نفسھ والصفحة نفسھا: انظر. (ھـ، وقد زادت على الخمسین٧٢٥وحدثت، ماتت سنة 
اج،   س     : يسومحمد بن جعفر البال . ٣/٢٥٢نفسھ،  :  انظر -١٠

 ).نفسھ، والصفحة نفسھا: انظر. (ھـ٧٤٠ھـ، وتوفي سنة ٦٥٦ولد ببالس من أعمال الشام سنة 
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، واء الـدين  )١٠٧(، وبدر الدين اهلامشي   )١٠٦(، وفتح الدين بن سيد الناس     )١٠٥(ومشس الدين بن سامة   
، وأبو  )١١١(، وابن رشيد  )١١٠(، ومشس الدين بن املراحل احلزاين     )١٠٩(، وحممد بن أيب احلرم    )١٠٨(اجلويين

  .)١١٣(، وإبراهيم الناسخ)١١٢(عبد اهللا ابن احلكيم اللخمي
  
  
  

                                                
ن        : وشمس الدین بن سامة  . ٣/٣٠٢،  الدرر الكامنة : انظر -١

ب     ٦٢٢نة        حمید الطائي الحكمي المحدث ال    
، ات صفدي، : ر (.ـ٧٠٨نة      

 .)محمد بن عبد الرحمن بن شامة: وجاء فیھ. ٤/٢٤٥، مرآة الجنانوالیافعي، . ٢٣٩-٣/٢٣٨
ید  . ٤/١٣٠، ةسقالني، . ٢٠٢-٥/٢٠١، صردي، صف: ر-٢

ب،   افظ    ي   : الناس
-١/٢٨٩، ات االصفدي، : انظر. (ھـ٧٣٤ توفي سنة .اسة في بالده وكان من بیت ری .ھـ٦٧١ولد سنة   

 ).٢٨٨-٣/٢٨٧، فوات الوفیاتوالكتبي، .  ٣١١
ن   : ، وبدر الدین الھاشمي١٦٤-١/١٦٣، الوفیاتالسالمي، ابن رافع  :  انظر -٣

ًال    ٦٤٧نة         
ع   : ر . (ـ ٧٢٥نة     

 ).٢٢-٣/٢١، ، الدرر الكامنةوالعسقالني. ١٦٥-١/١٦٣، الوفیاتالسالمي، 
ن   ي     : ، وبھاء الدین الجویني٤/١٤٠، الدرر الكامنةالعسقالني، :  انظر -٤

ن  . ھـ٦٧٢أحمد ابن أبي سعد عبد الصمد بن حمویة بھاء الدین أبو عبد اهللا الجویني الشافعي، ولد سنة        
: ر. (ـ ٧٤٩نة           

 ).١/٢٥١، ذیل التقیید والفاسي، .٤/١٤٠ ،الدرر الكامنةالعسقالني، 
ب        محمد : ، ومحمد بن ابي الحرم٤/١٤٣، الدرر الكامنة:  انظر -٥

سند        .ـ ٦٨٣نة   أبو الحرم بن أبي الفتح    
  ).فسھ، والصفحة نفسھان: انظر. (ھـ٧٦٥ توفي سنة .الدیار المصریة في زمانھ

روف     : بن المراحل الحراني ، وشمس الدین    ٤/١٩٢نفسھ،  :  انظر -٦
ع     ،ـ ٧٣٨نة         بن دوالة با

 ).نفسھ، والصفحة نفسھا: انظر. (وسبعون سنة
د      محمد بن عمر بن: وابن رشید. ٢/٧،  ذیل وفیات األعیان  ابن القاضي،   :  انظر -٧

ره    ـ،  ٦٥٧نة       و،د اهللا    اهللا  
 وجھتین      ة   (ماه   ،عدالة وجاللة، وحفظا وأدبا   

ار زي ١٤٣-٣/١٣٥، ةب، : ر. (ـ٧٢١نة  )ریمتین
 ).٣٦١-٢/٣٤٧، الریاض

: ي٦١٩-٢/٦١٨، ب ري، .٤٤٩-٢/٤٤٨ ة، ب، : ر -٨
د اهللا،        وح       را    محم

نة      ھـ، كان كاتبًا بلیغًا، ٦٦٠لي األصل، ولد برندة سنة  رندي النشأة، إشبی  
ري،  . ٣٠١-٣/٣٠٠، ة  سقالني،  . ٤٧٦-٢/٤٤٤، ة ب،   : ر . (ـ ٧٠٨

 ).٣٤٧-٢/٣٤٠، أزھار الریاض
د      بن  إبراھیم: الناسخ و، ٤٤٩-١/٤٤٨ ذیل التقیید الفاسي،  :  انظر -٩

شھاب             
ث     ٧٤٢نة  د المنعم   محمد بن عب  

، ٤٤٩-١/٤٤٨، دي، ، ١/٤٠٠ اتسالمي، ع: ر(. ـ٦٦٣نة 
 ).١/٦٢الدرر الكامنة  ،والعسقالني
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 تنازعه والشاعر   –تارخيية   كما ختربنا املصادر األدبية وال     –     من أبرز احملطات يف حياة ابن اخليمي        

  : القصيدة البائية املشهورة، ومطلعها)١١٤(جنم الدين بن إسرائيل
ـريه أرب     يــا مطلبــا لــيس يل يف ـغ

  
  )١١٥(إليــك آل التقــصي وانتــهى الطلــب  

    
 أن الشاعر جنم الدين بن إسرائيل حج فرأى ورقة ملقاة فيها القصيدة البائيـة         )١١٦(     تذكر املصادر 

خليمي، فادعاها لنفسه، مث اجتمع ابن اخليمي وابن إسرائيل حبضرة مجاعة من األدباء،             املشهورة البن ا  
ينبغي لكـل واحـد     : وجرى احلديث حول القصيدة، فتحاكما إىل شرف الدين بن الفارض، فقال          

  :منكما أن ينظم أبياتا على هذا الوزن والروي أستدلّ ا، فنظم ابن اخليمي
  هللا قــوم جبرعــاء احلمــى غيــب   

  
.
.  

  القــــــــــــــصيدة.....
    

  :ونظم ابن إسرائيل
  مل يقض من حبكم بعـض الـذي جيـب         

  
  )١١٧(القـــــــــــصيدة.......  .

  :مث عرضت القصيدتان على ابن الفارض فأنشد خماطبا البن إسرائيل  
  )١١٨(لقد حكيت ولكن فاتك الشنب

 ينظم مثـل   من: واستجود بعض احلاضرين أبيات ابن إسرائيل، وقال      . وحكم بالقصيدة البن اخليمي     
. هذه سرقة عادة ال سرقة حاجـة      : هذا ما احلامل له على إدعاء ما ليس له؟ فبدر ابن اخليمي وقال            

  .فانفصل الس، وسافر ابن إسرائيل من وقته من الديار املصرية إىل الشام
  

                                                
شق     نجم الدین ائیل بن الخضر أبو المعاليبن إسرمحمد بن سوار : بن إسرائیل نجم الدین  -١

: ر . (ـ ٦٧٧نة    ، عره            ھـ،٦٠٣سنة  
  ).٣٨٩-٣/٣٨٣، فوات الوفیاتوالكتبي، . ١٤٥-٣/١٤٣، الوافي بالوفیاتالصفدي، 

  .١٢: ، القصیدةالدیوان -٢
، ان ونیني، . ٣٠٨-١/٣٠٦)اھرة  (رب  عید،  ا: ر-٣
 ٦٩٠-٦٨١ات   ( الم  والذھبي،  . ١٤٣-٣١/١٣٦،  نھایة األرب والنویري،  . ٣٠٦-٤/٣٠٢
، ٥٤-٤/٥٠، ات صفدي، . ١٦٥-١٦١ق/١٨، صار ري، . ٢٤٤-٢٣٨)/ ـ

ن  رات،  . ٢٩١-٢٩٠، قان شي، . ٤١٦-٣/٤١٤، ات ي، 
ة  واجي،  . ٣٥٧) ٢(، ان  ي،  . ٥/١٩٧، زان  سقالني،  . ٤٦-٨/٤٢، رات 

ل  ي،   . ١٧٣-١٠/١٦٩، صافي وابن تغري بردي، . ١٣٦-١٣٥، ص سرقات ابن حجةفي  
  .١٣-٩/٨، وفیات األعیان

 .٧٢، قالدیوان ابن إسرائیل، : لنظر القصیدة كاملة-٤
 .٢٣٣ ص،شفاء الغلیلالخفاجي، . مثل یضرب لمن ال یصل إلى شيء، وھو محدث:  فاتك الشنب-٥
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     وكما ذكرنا عند حديثنا عن تصوف ابن اخليمي، فإنه اتصل بالشاعر عمر بن الفارض، وصحبه               
 كثري من مساجد القاهرة، ومسع عليه شعره، وكان ابن الفارض إذا نظم شيئا من شعره عرضـه                  يف

، وكذلك فإننا رأينا فيما تقدم أن ابن الفارض حني فصل بني ابن اخليمي وجنم الدين بـن                  )١١٩(عليه
شارة إىل  إسرائيل يف قضية القصيدة البائية املشهورة املدعاة، حكم بالقصيدة البن اخليمي، ويف ذلك إ             

أن عالقة قوية ربطت االثنني، حبيث مكنت ابن الفارض من معرفة قرحية ابن اخليمي الشعرية الـيت                  
جادت مبثل هذه القصيدة، ونعثر يف ديوان بن اخليمي على قصيدتني كتبـهما إىل ابـن الفـارض،                  

يدة طويلة بلغـت     فقد رثاه فيها، وهي قص     )١٢١(كتبها إليه ملا عاده يف مرضه، وأما الثانية        )١٢٠(األوىل
  .مخسة ومخسني بيتاً

  
     وتطالعنا املصادر القدمية، وبعض قصائد الديوان مبراسالت ومطارحات أدبية شعرية بـني ابـن              

، ومجال الـدين بـن أيب       )١٢٣(، واحلافظ اليغموري  )١٢٢(اخليمي وعدد من شعراء عصره، كالتيفاشي     
  .)١٢٥(، وناصر الدين بن النقيب)١٢٤(الربيع

  


، حيـث مدحـه يف      )١٢٦(     من العلماء الذين اتصل م ابن اخليمي عالء الدين بـن النابلـسي            
  . ، أبرز من خالهلما صفاته العلمية واخللقية العالية وأثىن عليها)١٢٧(قصيدتني

  
  
  

                                                
  .٣/٨٤، تاریخ األدب العربيبروكلمان، و. ٢/٧، ذیل وفیات األعیانابن القاضي، :  انظر-١
  .٢٣: القصیدة ،الملحق -٢
 .٢٤:  القصیدة،الدیوان -٣
 .١٨٢، صالدیوان، ترجمة التیفاشي: وانظر). ١٧١و ١٧٠و ٢٦و ٢٥: (، القصائدالدیوان -٤
، ا اجي،  . ٣/١٠٣، ان  ونیني،  ، و)١٩٢و ٧٨و ٧٧(: صائد دیوان  -٥
 .٢٠٧، صالدیوانترجمة الحافظ الیغموري، : وانظر. ٤/٣٣٨، اتفوات الوفیوالكتبي، . ١/١٠٨
  ).٢٠و ١٩: (، القصیدتانالدیوان -٦
  ).١٦٩و ١٦٨: ( نفسھ، القصیدتان-٧
  .١٤٦ترجمتھ، نفسھ، ص:  انظر-٨
  ).١٦٢و ٥: ( نفسھ-٩
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، )١٢٩(، مدح فيها العامل شهاب الدين السهروردي      )١٢٨(     وقال وهو مبكة شرفها اهللا قصيدة طويلة      
 متبادلة مع شـرف     )١٣٠(وكذلك جند يف ديوانه مساجلة شعرية     . عبـر فيها عن أشواقه احلارة للقائه     

  .)١٣١(الدين بن الطوسي
  


     يبدو أن عالقة ابن اخليمي برجال الدولة يف عصره قد اقتصرت على الوزراء واألمراء والقضاة إذ          
 املصادر التارخيية اليت عدنا إليها أي ذكر لعالقة قد قامت بني ابـن اخليمـي   أننا مل نعثر يف ديوانه أو     

  .وسالطني املماليك
  


، )١٣٣(، وزير امللك الصاحل جنم الدين أيـوب )١٣٢(     اتصل ابن اخليمي مبعني الدين بن شيخ الشيوخ  
، )١٣٦(ق واحلـنني  ، والشو )١٣٥(، واالستعطاف )١٣٤(وكتب إليه أكثر من قصيدة تضمنت معاين املدح       

  . حني علم أنه أثىن عليه يف جملسه)١٣٨( أخاه الوزير عماد الدين)١٣٧(كما أنه مدح
  

                                                
  ).١٤٠: (، القصیدة الدیوان-١
  .٢٣٧ترجمتھ، نفسھ، ص:   انظر-٢
  ).١٦٧و ١٦٦: ( نفسھ، القصیدتان-٣
 .٢٦٥ترجمتھ نفسھ، ص:  انظر-٤
  .٢٥٤نفسھ، ص: ترجمتھ:  انظر-٥
ر           ن   :  الملك صالح أیوب -٦

نة   ا،   ً وتوفي مقتوال.  ھـ٦٠٣ولد بالقاھرة سنة    . محمد بن ایوب  
-١٨٣، صالم  اق،  . ١/٤١٢، صرصفدي، : ر. (ـ٦٤٧
١٨٩.(  

  .١٥٠: ، القصیدةالدیوان -٧
  )١٥٣ و ١٥٢(: ن نفسھ، القصیدتا-٨
  )١٥٤و ١٥١(: ن نفسھ، القصیدتا-٩

  .١٤٩:  نفسھ، القصیدة-١٠
 .٢٥١ترجمتھ، نفسھ، ص:  انظر-١١
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  . مدحه فيها، وأثىن على مشائله الكرمية)١٤٠( مبصر قصيدة)١٣٩( وكتب للصاحب زين الدين

  


ة، ذي امليول  متويل ثغر اإلسكندري   )١٤١(     كان ابن اخليمي على عالقة باألمري مشس الدين بن باخل         
 يعتذر فيها عن هذا     )١٤٢(األدبية، وكان يتردد عليه، فحدث أن انقطع عن زيارته، فكتب إليه قصيدة           

  .االنقطاع
  


     عثرنا يف ديوان ابن اخليمي على ثالث وعشرين قصيدة ومقطوعة كتبها إىل قاضي القضاة بالديار 
تلفة، وهذا العدد الكبري من القصائد واملقطوعات ، يف مناسبات خم)١٤٣(املصرية مشس الدين بن خلكان

اليت محلت يف طياا الكثري من املعاين الودية، يدل على أن العالقة اليت قامت بني الـرجلني كانـت                  
عالقة قوية مل نشهد مثيالً هلا من بني العالقات األخرى اليت ربطت ابن اخليمي بغريه سوى عالقتـه                  

  .)١٤٤(بوالده
قة ابن اخليمي بابن خلكان كما يتضح من قصائده ومقطوعاته اليت كتبها إليه بـني       تراوحت عال 

، )١٤٩(، واملعاهدة علـى دوام احملبـة والوفـاء       )١٤٨(، ومواساة )١٤٧(، وشكوى )١٤٦(، ومدح )١٤٥(نئة
  .... والدعاء بالشفاء

                                                
  .١٤٥، صالدیوان ترجمتھ،:  انظر-١
 .٤:  نفسھ، القصیدة-٢
  .٢٤٦نفسھ، صترجمتھ، :  انظر-٣
  .١٦٥:  نفسھ، القصیدة-٤
  .١٤٨نفسھ، ص: ترجمتھ:  انظر-٥
  .من ھذه الدراسة) ١٢-١١(ص :  انظر-٦
  ).١٥٨و ١٣٦و ١٣٥و ١٣٠و ١٢٩و ١١٩و ٦٢و ٩و ٨و ٧: (، القصائدالدیوان -٧
  ).٦٣و ١٣: (نفسھ، القصیدتان -٨
  ).١٦٠و ٦٠: ( نفسھ، القصیدتان-٩

  ).٦١: ( نفسھ، القصیدة-١٠
  ).١١٨: ( نفسھ، القصیدة-١١
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، )١٥٢(، واملطالبــة باســتنجاز الوعــد)١٥١( واالعتــذار)١٥٠(مــن املــرض، وباحليــاة الــسعيدة
والستجالء سر هذه العالقة القوية اليت ربطت ابن اخليمي بقاضي القضاة مشس الدين         .)١٥٣(واإلطراف

أثناء ترمجته البن اخليمي، حيـث      ) املغرب يف حلى املغرب   (بن خلكان نورد ما ذكره ابن سعيد يف         
يعـة  وملكانته من الدين وطريقة اخلري، عدله قاضي القضاة بالقاهرة، وخلع عليه تلك احللة الرف        : "قال

وال شك أن هذه الترقية اليت مل حيدد ابن سعيد موقعها وال زماا واليت ناهلا ابن اخليمي . )١٥٤("الباهرة
على يد قاضي القضاة ابن خلكان قد كانت مبثابة القاعدة اليت أسست هلذه العالقة الودية املتينة بـني   

  . ومقطوعاتهاإلثنني، حىت رأينا صورها مبثوثة يف كثري من قصائد هذا الديوان
  

، فقد كتب إليـه     )١٥٥(     ومن القضاة الذين اتصل م ابن اخليمي، القاضي بدر الدين السنجاري          
  .هـ٦٥٤ يواسيه فيها حني عزل عن والية قضاء الديار املصرية، وذلك سنة )١٥٦(قصيدة

  
ن منه  ، شكره يف جملسه، فما كا     )١٥٧(     وبلغه أن قاضي القضاة شرف الدين حممد بن عني الدولة           

  .)١٥٨(إال أن مدحه وأثىن عليه يف قصيدة طويلة
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
 
 
  ).١٥٥، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١: (القصائد:  الدیوان-١
  ).١٥٤: ( نفسھ، القصیدة-٢
 ).١٥٨: ( نفسھ، القصیدة-٣
  ).١٢٦: (نفسھ، القصیدة -٤
  .٣٠٦/ ١)قسم القاھرة (المغرب في حلى المغربابن سعید،  -٥
  .٢٠٢، صالدیوانترجمتھ، :  انظر-٦
   ).٦١: (نفسھ، القصیدة -٧
 .٢٤٩ترجمتھ، نفسھ، ص: انظر -٨
 ).١٤٨: (نفسھ، القصیدة -٩
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     ميكننا التعرف على صفات ابن اخليمي وأخالقه من خالل ما جاء عنه يف هذا اال يف املصادر                 

  .األدبية والتارخيية، إضافة إىل القصائد اليت كتبها إليه أصدقاؤه، واليت عثرنا عليها يف ديوانه
  
، أن ابن اخليمي من أفضل مـن        )١٥٩(   ذكر ابن سعيد الذي زار القاهرة يف القرن السابع اهلجري           

لقيه بالقاهرة، حيث وصفه بشيخ العقل والعلم والدين، شاب السن، ستر وجهه عن الناس، وهـو                
  .)١٦٠(مشهور عندهم بالتزام طريقة اخلري

  
:  عندما سأله عن ابن اخليمي قولـه  )١٦١(ملزيعن أيب احلجاج ا   ) تاريخ اإلسالم (     ونقل الذهيب يف    

وقد تردد هذا القول يف . )١٦٢( ...."ومل يعرف منه غضب ... فيه أمانة ومعرفة  ....شيخ جليل فاضل  "
  ).تاريخ اإلسالم( اليت جاءت بعد )١٦٣(عدد من املصنفات

  
  

رعني املعـروفني   أحد املشايخ الفضالء، واألدباء البـا     : "للمقريزي) املقفى الكبري (     وجاء عنه يف    
ووصفه شرف الدين بن الطوسي يف قصيدة كتبها إليه باإلمـام    . )١٦٤(باخلري والدين وحسن األخالق   

  :القدوة الصادق الويف، صاحب الفضل والسؤدد، املعروف بالدين، يقول
  يـــا إمامـــاً بـــه اقتـــدى  

  
  مـــــن إليـــــه تعرفـــــا   

  أنـــت جممـــوع مـــا ســـوا    
  

  ك لــــك الــــصدق والوفــــا   )م(
  ؤدداحــــزت فــــضال وســــ  

  
  فتجــــــاوزت أحرفــــــا   

        

                                                
  .٥٠١، صالفن ومذاھبھ في الشعر العربيضیف، شوقي :  انظر-١
  .١/٣٠٦)قسم القاھرة (المغرب في حلى المغربابن سعید، :  انظر-٢
ال          رحمن     ف  :  أبو الحجاج المزي -٣

سمع الكثیر ورحل وكتب وصنف . ظ المشھورینافكان إمام عصره أحد الح. ھـ بحلب٦٥٤الدین الحافظ، ولد سنة 
وابن . ٢٨٥-٤/٢٨٢، الدرر الكامنةالعسقالني، : انظر. (ھـ٧٤٢ بدمشق سنة   ، توفي  تھذیب الكمال  :ومن مصنفاتھ 
  ).٧٧-١٠/٧٦، النجوم الزاھرةتغري بردي، 

  .٢٣٧)/ھـ٦٩٠-٦٨١حوادث ووفیات  (تاریخ اإلسالم الذھبي، -٤
، ان شي، . ٣/٤١٣، ات ي، . ٤/٥٠، ات صفدي، : ر-٥
  .٢٩٠ق
 .٦/١٤٤، المقفى الكبیر المقریزي، -٦
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  كنـــت يف الـــدين كاســـبا  
  -فأ

  )١٦٥(فأســــــأنا تــــــصرفا   
  :أما ناصر الدين بن النقيب فقد شبه فضله بنور الشمس والعلم، يقول  

  يــا شــهاب الــدين يــا مــن فــضله 
  

ـل نــور الــشمس أو كــالعلم       )١٦٦(مـث
  :ويصفه يف موضع آخر برجل الدين والدنيا معاً، كرمي األخالق  

  ب الــدين والــدنيا معــا يــا شــها 
  -فأ

  )١٦٧(يــا كــرمي اخلــيم يــا ابــن اخليمــي  
    


     إن القارئ لآلراء املبثوثة يف بطون الكتب األدبية والتارخيية القدمية يف ابن اخليمي وشعره، يتـبني    

  .ال ختلو من الفائدةله أن املتأخر منها قد تأثر باملتقدم مع إضافات قليلة 
  

شاعر جميد مشهور، وأديب فاضل مربز على نظرائه، ومتقدم على ):  هـ٧٢٦ت ( قال عنه اليونيين  
 )١٦٩(وال خيتلف ما قالـه النـويري      . )١٦٨(شعراء بلده مع مشاركة يف كثري من العلوم، ونظمه كثري         

تاريخ ( يف -)هـ٧٤٨ت(أما الذهيب . عن هذا الرأي)  هـ٧٣٩ت  ()١٧٠(، واجلزري)هـ٧٣٣ت(
الشاعر : "ويقول يف العرب  . )١٧١("وكان معروفاً باألجوبة املسكتة   : " فيضيف إىل ذلك قوله    -)اإلسالم

بغريه عندما يقول ) هـ٧٤٩ت (ويالحظ عدم تأثر العمري . )١٧٢("احملسن، حامل لواء النظم يف وقته
اعة األدب عليـه أغلـب،   قدوة يف الطريقة، وأسوة يف علم احلقيقة إال أن صن: "....عن ابن اخليمي 

  ....... )١٧٣("وعلم الشعر فيه أرجح

                                                
  .١٦٦: ، القصیدةالدیوان -١
  .١٦٨:  نفسھ، القصیدة-٢
 .والقصیدة نفسھا نفسھ، -٣
  .٤/٣٠١، ذیل مرآة الزمانالیونیني، :  انظر-٤
  .١٣٦-٣١/١٣٥، ، نھایة األربالنویري:  انظر-٥
  .٣١٩، صالمختارالجزري، :  انظر-٦
  .٢٣٧)/ھـ٦٩٠-٦٨١حوادث ووفیات  (تاریخ اإلسالم الذھبي، -٧
  .٣/٣٦٠، العبر الذھبي، -٨
  .١٥٤ق/١٨، مسالك األبصار العمري، -٩
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ـ ٧٦٤ت   ()١٧٤(وتتفق آراء الصفدي   حول ابن اخليمـي مـع      ) هـ٧٦٤ت   ()١٧٥(، و الكتيب  ) ه
وله ديوان شـعر ملـيح   ): "عيون التواريخ(، ويضيف الكتيب يف )تاريخ اإلسالم(اليونيين والذهيب يف  

فيذكر أن البـن   ) هـ٧٧٤ت  (، أما ابن كثري     )١٧٧("وشعره يف الذروة  ): "الفوات(ويف  . )١٧٦("خنب
ـ ٧٩٤ت  (ويضيف الزركشي   . )١٧٨(اخليمي يد طوىل يف النظم الرائق الفائق       إىل ما قاله اليونيين    )  ه

، وممن جاءت آراؤهـم متـأثرة       )١٧٩("وشعره يف الذروة  : "بأن خطه حسن، وينقل عن الكتيب قوله      
ـ ٧٧٩ت  (باليونيين، ابن حبيب     ـ  ٨٠٧ت  (، وابن الفـرات     )١٨٠()يهتذكرة النب (يف  )  ه يف )  هـ

برأي تفرد به دون غريه مـن أصـحاب         ) درة األسالك (، غري أن ابن حبيب يطالعنا يف        )١٨١(تارخيه
شاعر مشهور، وأديب مـصيب يف املنظـوم        : "املصنفات اليت حتدثت عن ابن اخليمي، حيث يقول       

 كأس الندمي، وكلماته طيبة، ومواطري     واملنثور، ألفاظه أرق من النسيم، ومعانيه ألطف مما يشتمل عليه         
ت (أما العـيين    . )١٨٢("فضائله صيبة، وخيام أدبه عالية، وأبكار أفكاره حبورها حلوة وحنورها عالية          

ـ ٨٥٥ كانت له مشاركة يف علوم كثرية، ويـد        : " فيجمع يف رأيه بني اليونيين وابن كثري قائالً       )  ه
ـ ٨٧٤ت   ()١٨٤(تغري بردي وجند ابن   . )١٨٣("طوىل يف النظم الرائق الفائق     حيذو يف رأيه حـذو     )  ه

، وشيئا من عبارات الذهيب   )ذيل مرآة الزمان  (الصفدي والكتيب، فيضمنه شيئا من عبارات اليونيين يف         
ما جاء عن ابن اخليمي ) حسن احملاضرة (يف  ) هـ٩١١ت   ()١٨٥(وينقل السيوطي ) تاريخ اإلسالم (يف  

وقال :" مشرياً إىل هذا النقل بقوله    ) العرب(أي الذهيب يف    كما نقل ر  )مسالك األبصار (عند العمري يف    

                                                
  .٤/٥٠، الوافي بالوفیاتالصفدي، :  انظر-١
  .٣/٤١٣،  الوفیاتفواتو ،٢١/٣٧٥، عیون التواریخالكتبي، :  انظر-٢
  .٢١/٣٧٥ نفسھ، -٣
 .٣/٤١٣ نفسھ، -٤
 .٣٠٩-١٣/٣٠٨، البدایة والنھایةابن كثیر، :  انظر-٥
  .٢٩٠، قعقود الجمانركشي،  الز-٦
  .١/١٠٦، تذكرة النبیھابن حبیب، :  انظر-٧
  .٨/٤٢، تاریخ ابن الفراتابن الفرات، :  انظر-٨
  .٧٣ق/١،  درة األسالك ابن حبیب،-٩

  .٣٥٧)٢(،  عقد الجمان العیني،-١٠
  .٧/٣٦٩، والنجوم الزاھرة. ١٠/١٦٩، المنھل الصافيابن تغري بردي، :  انظر-١١
 .١/٤٦٣، حسن المحاضرة السیوطي، : انظر-١٢
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وذكر ابن  . )١٨٦(من فحول الشعراء، ووصف شعره باجليد     ) هـ٩٣١ت(واعتربه ابن إياس    ".يف العرب 
ـ ١٠٢٥ت  (القاضي    أن الشاعر عمر بن الفارض كان يعـرض      -كما أشرنا يف موضع سابق    -)  ه

فيـأيت رأيـه   )  هـ١٠٨٩ت  ()١٨٨( العماد احلنبليأما ابن. )١٨٧(شعره على ابن اخليمي حني ينظمه   
  .فرأيه مزيج بني اليونيين والكتيب)  هـ١٣٠٧ت  ()١٨٩(، وأما القنوجي)العرب(مطابقا للذهيب يف 

  
     وإىل جانب أصحاب املصنفات القدمية جند الشاعر ناصر الدين بن النقيب يبدي رأيه يف شعر ابن       

ها إليه، حيث وصف ألفاظ هذا الشعر ومعانيه بالـسهولة          اخليمي من خالل إحدى قصائده اليت كتب      
  :والعذوبة، يقول

  أوحــشت مسعــي معانيــك الــيت   
  

  مل تـــزل توضـــح لـــبس املبـــهم   
  كــل معــىن يــشرق اللفــظ بــه     

  
ــل إشـــراق العلـــى بـــاهلمم      مـث

  أي لفـــــظ ذوقـــــه يف أذين    
  

ـل طعــم الــشهد ذوقــا بفمــي      )١٩٠(مـث
    

و مكانة ابن اخليمي الشعرية يف زمانه، ووصفت شعره بأنه               أمجعت اآلراء السابقة على تأكيد عل     
كذلك فإننا استفدنا من بعض هذه اآلراء أن ابن اخليمي قد كتب األدب             . يف الذروة، وفائق اجلودة   

اجليد، وأن أدبه يأيت يف مصاف شعره من حيث اجلودة، غري أنه مل يصلنا شيء من هذا األدب الذي                   
  .)١٩١(أشارت إليه بعض هذه اآلراء

  
     أما آراء احملدثني فقد احنصرت يف جزئيات حمددة من شعر ابن اخليمي، فلم نعثر على آراء تتناوله             
كشاعر، أو شعره بصورة عامة، وأهم ما ميكن مالحظته على هذه اآلراء أا مل تتأثر بآراء القدماء،                 

  . كما أا مل تتأثر ببعضها ببعضا
  
  

                                                
  .٣٥٦-١/٣٥٥، بدائع الزھورابن إیاس، :  انظر-١
  .٢/٧، ذیل وفیات األعیانابن القاضي، :  انظر-٢
 .٥/٣٩٣، شذرات الذھبابن العماد الحنبلي، :  انظر-٣
  .١٧٣، صالتاج المكللالقنوجي، :  انظر-٤
  .١٦٨: ، القصیدةالدیوان -٥
سن سیوطي، . ٧٣ق/١، الكب، . ١٥٤ق/١٨، صاري، ر: ر-٦

 .١/٤٦٣، المحاضرة
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 أن  –صنف ابن اخليمي ضمن شعراء الوجد والعـشق اإلهلـي            بعد أن    –رأى حممد زغلول سالم     
أسلوبه يف شعره اإلهلي ليس يف رصانة أسلوب ابن الفارض، أو البوصريي، كما أنه ال يهتم بتخليص                 
شعره مما يشوبه من شوائب العامية، ألنه ال يريده شائعاً بني املثقفني والدارسني بقدر ما يريده سائراً                 

وذكر شوقي ضيف أن ابن اخليمي مل يتوجه بشعره الصويف اجتاه ابـن  . )١٩٢(الناسبني الفقراء وعامة    
الفارض الفلسفي، بل وقف عند الوجد واحلديث عن الشوق، وأكثر من ذكر معاهد احلب علـى                 

واعترب كامل الشييب ابن اخليمي أول شاعر من اليمن يتصدى لنظم الـدوبيت             . )١٩٣(طريقة العذريني 
أما جودت الركايب فقد اختذ من إحدى مقطوعات ابن اخليمي الوصفية        . )١٩٤(وإن كان مصري الدار   

منوذجاً للحكم على شعر العصر الوصفي عامة، ورأى أن هذا الوصف ال يهتم باملوضوعات القيمـة         
وجبالئل األشياء، وإمنا اقتصر على اجلزئيات واكتفى باألبيات القليلة اليت تصف أمراً تافهاً أو آلـة أو       

ومن احملدثني الـذين    . )١٩٥( ما يشغل الشاعر يف هذه األبيات هو إحكام تورية، أو جناس           أداة، وكل 
كانت هلم آراؤهم يف ابن اخليمي فوزي حممد أمني الذي صنفه ضمن الشعراء الذين اقتصر انتاجهم                 

، ويبدو أن مرجعه يف ذلك املصادر القدمية، إذ مل يطّلع على ديوان ابـن               )١٩٦(الشعري على التصوف  
  .يمي، ولو أنه اطلع عليه ملا وقع يف مثل هذا التصنيف اخلاطئاخل
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٣٧و ١/٢٣٣ األدب في العصر المملوكي،محمد زغلول سالم، :  انظر-١
  .٣٤٨ /)قسم مصر(عصر الدول واإلمارات شوقي ضیف، :  انظر-٢
  .٧٨، صان الدوبیتدیوكامل الشیبي، :  انظر-٣
  .١٤٨، ص األدب العربيجودت الركابي، : انظر -٤
 .١٦٣، صأدب العصر المملوكي األولفوزي محمد أمین، :  انظر-٥
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 اليت ذكرت سنة وفاة شهاب الدين بن اخليمي على أا كانت سـنة              )١٩٧(     اتفقت مجيع املصادر  

 هذه الوفاة باليوم والشهر والسنة، فذكر أنه تويف ليلة السبت املوافق    )١٩٨(هـ، وحدد عدد منها   ٦٨٥
  . هـ٦٨٥ والعشرين من رجب لعام التاسع

 على مكاا، فتذكر أنه تويف مبـشهد       -أيضا–     وكما اتفقت املصادر على زمان وفاته فإا تتفق         
  .)٢٠٠(، ودفن بسفح املقطم)١٩٩(احلسني بالقاهرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، ار زري،  . ٣١/١٣٥، ة األرب ویري،  . ٤/٣٠١، ان   ونیني،  : ر -١

، رو. ٢٣٧/)ـ٦٩٠-٦٨١ات وادث ووف(الم  . ٣٧٥، ص ارةذھبي، . ٣١٩ص
. ٣/٤١٣، ات و .٢١/٣٧٥، واریخ ي، . ٤/٥٠، ات صفدي، . ٣/٣٦٠

شي،  . ٧٣ق/١، الك . ١/١٠٦، تذكرة النبیھوابن حبیب، . ١٣/٣٠٨، البدایة والنھایةوابن كثیر،   
زي، . ٢/١٦٨، دي، . ٨/٤٦، راتاررات، . ٢٩٠، قان ود
، شافي  ردي،    . ٣٥٦)٢(، ان والعیني، . ٦/١٤٣، والمقفى الكبیر. ١/٧٣٣،  السلوك

ن  . ١/٤٦٤، رة  سیوطي،  . ٧/٣٦٩، رة  . ١٠/١٧٣،  والمنھل الصافي . ٢/٦٥٠
، ذھب  ي،    . ٢/٦، ان    ،ي  . ١/٣٥٥،  بدائع الزھور إیاس،  

، الم ي،  . ٣/٨٤، ي ان،  . ١٧٣، صل وجي، . ٥/٣٩٣
  .٢/١١٧٢، موسوعة دول العالم اإلسالمي ورجالھاوشاكر مصطفى، . ٦/٢٥٠
 المذھبي، . ٣١/١٣٥، ة األربویري، . ٤/٣٠١، انونیني: ر- ٢
، رات   رات،   . ٢١/٣٧٥، واریخ  والكتبي، . ٢٣٧)/ ھـ ٦٩٠-٦٨١حوادث ووفیات   (
 .٢/١٦٨، ذیل التقییدوالفاسي، . ٨/٤٦
، ارزري،. ٣١/١٣٥، ة األربویري، . ٤/٣٠١، ان ونیني: ر-٣

. ٤/٥٠، ات  صفدي،  . ٢٣٧)/ـ ٦٩٠-٦٨١ات    (الم والذھبي،  . ٣١٩ص
 درةو. ١/١٠٦، ھ ب، ن ح. ٣/٤١٣، ات . ٢١/٣٧٥، واریخ ي، 
 ل ي، . ٨/٤٦، رات الن   رات،   . ٢٩٠، قان لزركشي،  وا. ٧٣ق/١،  األسالك
، رة . ١٠/١٧٣، المنھل الصافيوابن تغري بردي، . ٣/٧٣٣، السلوكوالمقریزي،  . ٢/١٦٨،  التقیید

  .١٧٣، صالتاج المكللوالقنوجي، . ٧/٣٦٩
 .٢١/٣٧٥، عیون التواریخالكتبي، و، ٤/٣٠١، ذیل مرآة الزمانالیونیني، :  انظر-٤
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     احتل شعر الوجد والعشق اإلهلي اجلانب األكرب من ديوان شهاب الدين بن اخليمي، واختذ هذا               

القصائد الطويلة، واملقطوعات القصرية، اليت جتاوزت يف جمموعهـا سـبعني          : الفن يف شعره شكلني   
  .قطوعةقصيدة وم

  
الغـزل  :      استمد ابن اخليمي شعره يف الوجد والعشق اإلهلي من أربعة من فنون الـشعر، هـي               

  .العذري، والشعر الديين، واخلمريات، والشعر املبين على الرمز
  


م  العـذري ومعـانيه    شعراء الغزل جيده يف حبه اإلهلي ألفاظ      يلتمس ابن اخليمي للتعبري عن موا          
كاحلب والصبابة والغرام، والعشق والشوق واهليام، واألسى واجلوى والقلى، والـشجو واحلـزن              
والضىن، والبكاء والنواح واألنني، والفراق والبعاد واحلنني، والقرب والبعد، والوصل واهلجر، واحملب      

اء املعـشوقات   واحملبوبة واألحبة، والواشي والالحي والالئم والعاذل، وما يتصل ذا كله من أمسـ            
كالعامرية ومجل وسعاد، وغري ذلك من األلفاظ واملعاين والتعابري اليت جندها مبثوثة يف معجم الشعراء               

  . العذريني
  

     والقارئ هلذا الشعر ال يلمس الفارق بينه وبني الغزل العذري إال إذا أيقن مسبقا أن هناك خالفا                 
 يقصد بغزله الذات اإلهلية، بينما يقصد الشاعر العذري       جوهريا بني الطرفني، وهو أن الشاعر الصويف      

  .ذا الغزل املرأة اليت أحبها لذاا
  

     وقبل الشروع يف استعراض املعاين الغزلية اليت طرقها ابن اخليمي يف شعره اإلهلي، البد لنا مـن                 
ن اخليمي يعـشق  هل كان اب: طرح سؤال لطاملا طرحه املتحدثون عن الشعراء الصوفيني بعامة، وهو         

  عشقاً حقيقياً مادياً، ليستطيع التعبري عن مواجده؟ أي هل عرف حب املرأة، وذاق لذة العشق؟
  

هدتنا التجارب إىل أن احملبني يف العوامل الروحية كانوا يف بدايتهم حمبني يف             : "     يقول زكي مبارك  
  .)٢٠١( ...."م احلسياألودية احلسية، واهليام باجلمال اإلهلي ال يقع إال بعد اهليا

  
  

                                                
 .١/٢٤٨، التصوف اإلسالمي زكي مبارك، -١
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وإذا كان مبارك قد أجاب عن تساؤلنا يف صورة عامة، فإنه باإلمكان التعرف على هـذه اإلجابـة                  
  :بصورة أكثر دقة عندما نقرأ ابن اخليمي نفسه قائالً يف إحدى مقطوعاته الشعرية

  أالم علـــى اخلالعـــة إذ شـــبايب 
  

  ورونـــق جـــديت ذهبـــا مجيعـــا   
  ومـــن ذهبـــت جبدتـــه الليـــايل  

  
ـب إذا أضــحى خليعــا      )٢٠٢(فــال عـج

فابن اخليمي يعترف بأنه كان خليعاً، لكنه حني ولّى شبابه، وسلك طريق التصوف، حول عواطفـه                 
  .ناحية الوجد الصويف

  
     استحوذت موضوعات الشوق والغرام، والعشق واهليام وما يتصل ا من بكاء وضىن، وقـرب              

فها هو يشكو غليالً ال     . شعر الوجد عند ابن اخليمي    وبعد، ووصل وصد، ولوم وعذل، على معاين        
ميلك ريه ال برد النسيم وال زالل املاء، وإمنا صريح الوصال من احملبوب، فصباباته وأشواقه ال تروى                 
باإلشارة، وحسن احملبوب يبكيه، ويقوي إخالصه جتاهه، مث يؤكد أن هذا البكاء ناتج عن سروره مبا                

  :ه، يقولبلغ من الغرام يف حمبوب
ـه   أشــكو غلــيالً لــيس ميلــك ريـ  

  
  بــــرد النــــسيم وال زالل املــــاء  

  مل يـــروين إال صـــريح وصـــالكم   
  

ـــاء     فــــصبابيت ال تــــروى باإلـمي
  قــد حــل حــسنكم عقــود مــدامعي   

  
ـي        وأجــاد يف إحكــام عقــد والـئ

  وإذا بكيــت فمــن ســروري بالــذي   
  

ـرام بكــائي   ـت مــن الـغ   )٢٠٣(فــيكم بلـغ
    

  ـراً عن شغفه الذي امتزج بروحه، واشتياقه الذي عجز عن تسكينه، فقلبه                 ويناجي احملبوب معب
جريح من شدة وجده، وحبه سر يف قلبه ال زال يتناجى به، واملاء الزالل يف فمه يصبح ماحلا إذ مـا                   

 استخدام الشاعر يف مناجاته حملبوبه صيغة اجلمع املذكر مع      -هنا–ويالحظ  . تذكر جفاء هذا احملبوب   
، وواضح أن ابن اخليمي تأثر بأستاذه،    )٢٠٤(، وهذه السمة كثرت يف شعر ابن الفارض       )أهيل(التصغري  

  :وذلك بقصد تعظيم هذا احملبوب وإكساب اللفظ عذوبة، يقول
  إن عنـــدي يـــا أهيـــل املـــنحىن

  
  شــغفا قــد مــازج الــروح امتزاجــا    

  واشــــتياقا كلمــــا ســــكنته   
  

  بتعاليــــل املــــىن زاد هياجــــا   
  جلوىمل يــزل قلـــيب كليمــا بـــا    

  
  وبــسر احلـــب مل يــربح منـــاجى    

        

                                                
 .٩٢: ، المقطوعة الدیوان-١
 .٣:  نفسھ، القصیدة-٢
 .٨٤، صابن الفارض والحب اإللھيمحمد مصطفى حلمي، :  انظر-٣
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  أشــــرب املــــاء زالالً فــــإذا 
  

  )٢٠٥(عــن يل ذكــر اجلفــا صــار أجاجــا  
    

     ونراه حيول ما يعانيه من آالم وأوجاع حني أصيب باحلمى للتعبري عن أشواقه وصـباباته الـيت                 
  :يكابدها يف سبيل احملبوب، قائالً

  صاح قـل للطبيـب مـا هـي محـى          
  

ـ      تياق قلــيب إلــيهم تلــك نــار اشـ
  وخروج امليـاه مـن جـسمي املـضـ          

  
  ـــىن بكــا أعــني املــسام علــيهم    )م(

  مــا شــفاين بكــاء عــيين حــىت    
  

  )٢٠٦(ســاعدتين عيــون جــسمي علــيهم  
    

     ويصور ما يقاسيه من سقم وأمل ومرارة العيش على أثر فراق احملبوب، ويرى أن ال عيش له إال                   
  : احلبيب املفارق، وأن ال غرمي له سوى هذا الغرام، يقولبسفح الدموع، ونزف الدماء على هذا

ـسم مــذ صــح الفــراق ســقيم     اـجل
  

  والقلــب مــذ خــرس الــتالق كلــيم   
ــة     فـــالعني عـــني بالبكـــاء قرـحي

  
  والعــيش عــيش مــذ نأيــت ذمــيم    

ـريف عليــه مــسهداً        يــا راقــداً ـط
  

  يــا ظاعنــا وجــدي عليــه مقــيم     
  مــايل ســوى بــيض الــدموع ومحرهــا  

  
  )٢٠٧( الغــرام غــرمي نقــد وال غــري   

    
     ومن صور معاناته على أثر هجر احلبيب، الذي يطالبه أن يهديه إىل نعيم الوصال كمـا هـداه                  

  :حبسنه ومجاله إىل نعيم اهلوى
  خربوهـــا بـــاهللا يـــا عـــوادي

  
  ال بليــــتم بــــاهلجر واإلبعــــاد  

ـريح     ـل مــا علمــتم ـط   أنــين مـث
  

  فــوق فــرش الــضنا ضــجيع الــسهاد  
ــم كـــأن دمـــوع     يقلـــق داـئ

  
  يف وســادي أنــبنت شــوك القتــاد     

  أطبــق اجلفــن ال لنــوم لكــين     
  

  ألقــي خيــاالً مــن طيفهــا ورقــادي   
  فلعــل احلبيــب يرضــى قيــامي     

  
  حبقـــوق اهلـــوى وحفـــظ ودادي   

ـ      حربــا مــن مجاهلــا ولــه الرحــ
  

  ـب غـدا مانعـا وقـد جـار بـادي            )م(
  لنعـــيم اهلـــوى هـــداين فهـــال  

  
  )٢٠٨(لنعــيم الوصــال يل كــان هــادي   

    
                                                

 .١٥: ، القصیدةالدیوان -١
  .٤٠:  نفسھ، المقطوعة-٢
 .٢:  القصیدة نفسھ،-٣
 .٥: لقصیدة، االملحق -٤
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وموقف ابن اخليمي من العواذل واللواحي يف هذا الشعر ثابت ال يتغري، وهو اإلعراض عنـهم،                    
ويتضح هذا املوقف عندما جنده يتساءل عـن  . وعدم السماح هلم بالوقوف حائالً بينه وبني من حيب    

 فمـا شـأن  : سبب هذا اللوم والعذل أمام هذا احلب الذي نعجز عن إدراك كنهه، مث يتابع متسائالُ         
هؤالء اللوام والعواذل، إن ضللت واهتدوا، أو سهرت وناموا؟ فعذهلم بالنسبة إليه سيان عندما ينفذ               

  :قضاء احلب، يقول
  احلـــب معـــىن دونـــه األفهـــام

  
  فتـــرى عـــالم يلـــومين اللـــوام؟  

  مــاذا علــيهم أن أضــل ويهتــدوا؟    
  

  مــا ضــرهم أين ســهرت ونــاموا؟     
  ســـيان إن عـــذلوا وإن مل يعـــذلوا  

  
  اء وجفـــت األقـــالمنفـــذ القـــض  

  واستــسلم القلــب الــسليم لغيــه     
  

  )٢٠٩(فعليـك يــا رشـد العــذول الــسالم    
    

يـا  :  أن يدعه وأحبته، فحبه هلم هو كل ما يشغله، ويقول له           -موضع آخر -     ويطالب عاذله يف  
بارد القلب إين قد رضيت أن اشتعل بنار الشوق إليهم بعدما رأيت آيات حسنهم اليت لن أميل عنها،           

  :يستعيذ باهللا من نسيان عهد غرامهم، يقولو
ـم  يــا عــاذيل فــيهم دعــين فلــي ـ  

  
  عن كل شيء سـوى شـغلي ـم شـغل            

  يا بـارد القلـب إين قـد رضـيت بـأن             
  

  أبيــت فــيهم بنــار الــشوق أشــتعل    
  ما بعـد آيـات حـسن منـهم ظهـرت            

  
  عـــن احملبـــة ال زيـــغ وال ميـــل   

ـرام إىل       حاشــاي إين عــن عهــد الـغ
  

ـ     ـدر الــسلو معـ   )٢١٠(اذ اهللا أنتقــلـغ
    

     ويتغزل ابن اخليمي بأمساء نساء المعة يف صفحات الشعر العذري، كليلى العامريـة، ومجـل،               
و تناول هذا الغزل عظمة مجاهلن، وما يعانيه العاشق من وجد يف سبيل الوصول إىل هـذا                 . وسعاد

  .اجلمال الباهر
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ى أطالل العامرية اليت تذكره جبماهلا، ووفاؤه هلذا         وقف ابن اخليمي يف مستهل إحدى قصائده عل       
اجلمال الذي ال يبل صدى القلب ماء سواه، وذكرى العامرية الطيبة تربد القلب، وتشعل نار الشوق                

  :يف آن معاً، يقول
  نعــم إن باجلرعــاء يــا صــاح معهــدا

  
ــدا لفـــراق العامريـــة معهـــدا     ـغ

  وقد كـان للعهـد القـدمي علـى الوفـا            
  

  ا إذ كــان للحــسن مــشهدالنــا جامعــ  
  ومــاء بــه قــد أقــسم القلــب أنــه   

  
ـاء ســواه ال يبــل لــه صــدى        ـمب

  إذا شئت برد القلب مـن طيـب ذكـره            
  

  )٢١١(وجدت وإمـا شـئت شـوقا توقـدا          
    

عما تركه حبها يف جسمه من سقم وأمل، لكنه ال يكف عـن             _ يف موضع آخر    _      ويتحدث    
  :ال يستطيع عنه انصرافا، يقولحبها، فنورها قد هداه وهو يشده إليه، ف

  فيــا نــار قلــيب حبــذا أنــت مــصطلى
  

  ويــا دمــع عــيين حبــذا أنــت مــوردا  
  ويــا ســقمي يف احلــب أهــال ومرحبــا  

  
  ويــا صــحة الــسلوان شــأنك والعــدا   

  فلــست أرى عــن ملــة احلــب مــائالً  
  

  )٢١٢(وكيف ونـور العامريـة قـد هـدى          

     
ه جيد الغزال، وظرفها الذي يبعث الوجد يف كل من     مث يتغزل بقدها املهفهف، وجيدها الذي يشب 

  :شاهده ويسكره
ـداة اـجلـزع قــد مهفهفــا   جلــت يل ـغ

  
  وجيـــدا غزاليـــا وخـــدا مـــوردا  

  وظرفـا يبــث الوجـد يف النــاس حلظــه    
  

  )٢١٣(فنونا وكـل منـه يف الـسكر عربـدا           
    

به كل هذا األسـى         كذلك جنده يقسم جبمل، ويقول بأنه لوال هواها الذي استوىل عليه ملا حلّ              
  :والذل واحلزن والضعف

ــا  قـــسماً جبمـــل والـــيمني ـ  
  

  لـــو تعلمـــون عظيمـــة الفـــضل  
ـل ملــا ذهبــت        لــوال هــوى ـمج

  
ـل        نفــسي أســى لــوال هــوى ـمج

  كـــال وال أجـــرت دمـــوعي يف    
  

ــل      تلـــك الرســـوم محـــائم األـث
  أضــحى الغــرام جبمــل يــوقفين      

  
  بـــني املعـــامل موقـــف الـــذل    
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ـ     ي علــى أســتنجد األحــزان وهـ
  

  )٢١٤(ضــعفي وأســأل باليــاً مثلــي     
    

     ويف موضع آخر نراه يصف عاذله بقسوة القلب ألنه يطالبه بسلو هوى مجل، مث يؤكد له أنه لن                  
  :يسلو حسنها، ولشدة هيامه ا فإنه حيب حىت ما يروى عنها من كالم العواذل، يقول

ـ    بــا عــذويل أمــا مسعــت أحاديــ
  

ـالـــث جلمــل إن كنــت مل تــر   )م(   ـمج
  أنــت قاســي الفــؤاد بــاهللا دعــين   

  
  إن يل عنـــك بالـــصبابة شـــغال    

  ليس مثلي عـن ذلـك احلـسن يـسلو           
  

ـل ذلــك احلــسن يــسال       ال، وال مـث
  حبـــذا مـــن أحبـــه وحـــديثا  

  
  )٢١٥(عنــه حــىت مــن العــواذل يــتال   

    
يطيب لـه        ومن النساء اللوايت استوىل مجاهلن على حواسه، وملكن عليه قلبه وعقله، سعاد اليت              

  :مساع احلديث املعاد عنها، ألنه يشبه الوصال املعاد، يقول
ـريي بــاللوى عــن ســعاد    يــا ـمس

  
  حـــدثا مث حـــدثا عـــن ســـعاد  

  وإذا مــــا مللتمــــا فــــذراين  
  

ـب رشــادي        وعــذويل الــذي ـحي
  فاحلــديث املعــاد منــها وعنــها     

  
ــل الوصـــال املعـــاد     مـــستلذ مـث

ــري ـمجــال     قـــسما صـــادقا بـغ
  

ـز وداديمــن عزيــز اجلمــال        عـ
  ال كــال غريهــا بعــيين ومسعــي     

  
  وجنـــاين ومنطقـــي وفـــؤادي    

  ولـــئن فـــاتين مـــرادي منـــها  
  

  برضـــاها فلـــم يفـــتين مـــرادي  
  كتــب احلــسن يف فــؤاد هلــا عهـــ  

  
ـرام بنــوره يف الــسواد    )م(   )٢١٦(ـــد ـغ
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وما ضمت مقـدماا  )  عليه وسلم صلى اهللا (     كانت القصائد الدينية اليت قيلت يف مدح الرسول         

من حنني إىل البقاع املقدسة، كذي سلم، وجند وامة، وبطاح مكة، والعقيق، ولعلع، ورضـوى،               
كانـت  . وسفح املصلى، والغوير، وسلع، والركن والصفا، واحملصب، وغريها من األماكن والبقاع          

وملهما له  يف التعبري عـن مواجيـده   هذه القصائد منبعا من املنابع اليت تدفقت يف شعر ابن اخليمي،  
  .)٢١٧(وعشقه اإلهلي

  
    يتحدث ابن اخليمي يف ثنايا أشعاره يف احلب اإلهلي عن حنينه للديار املقدسة باحلجاز، فيـذكر                
أماكن معينة مير ا احلاج يف طريقه إىل مكة، وأمساء نباتات وأشجار تنبت ا، والربوق اليت تلمع يف                  

لنسائم اآلتية من ناحيتها، وما تنشره من أريج األشجار واألزهار اليت تعبق ا هذه              مسائها، ويتأسى با  
  .وابن اخليمي يريد بذلك إشراك املظاهر الطبيعية يف تصوير أحاسيسه. الديار

  
    ومن هذا الشعر ما قاله طالباً من صديقه أن يأيت به على أماكن حين إليها كذى سلم، وكاظمـة             

  :األماكن تثري أشواقه لذكرى احلب اليت عاشها فيها، يقولوبطاح مكة، فهذه 
  بــاهللا إن جــزت كثبانــا بــذي ســلم 

  
ـب     قــف يب عليهــا وقــل يل هــذه الكـث

ـراًُ       ليقــضي اخلــد يف أجراعهــا وـط
  

ـب     ـا ويــؤدي بعــض مــا ـجي يف ترـ  
  ومــل إىل البــان مــن شــرقي كاظمــة  

  
  فلــي إىل البــان مــن شــرقيها أرب     

  ضــهاحيــث اهلــضاب وبطاحهــا يرو  
  

  ٢١٨(دمــع احملــبني ال األنــداء والــسحب(  

    
     ويذكّره ملعان الربق القادم من جهة أحبته بأيام حبه يف خيف مىن وكاظمة اليت لن ينـساها، مث                  

  : فيما إذا ستعود هذه األيام، يقول- وقد أخذه الشوق واحلنني كل مأخذ -يتساءل 
  يا بـرق أذكـرتين مـا ال نـسيت أعـد           

  
  ذكرى قــد انتفعــافمــؤمن احلــب بالــ  

  ويــا أمــاين هــل حقــا يعــود لنــا   
  

  عــيش خبيــف مــىن وىل ومــا رجعــا؟   
  ويــا أمــاين هــل حقــا يواصــلين    

  
  بدر بـأعلى مسـاء احلـسن قـد طلعـا؟            

  بدا علـى اخليـف واسـتخفى بكاظمـة          
  

  أفديــه أفديــه إن أعطــى وإن منعــا     
  

                                                
ابا   . ١/٢٣٠، المي  رك، ا     -١
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  وحبــذا لــذة الوصــل الــيت ســلفت  
  

  )٢١٩(وكــان ســائر لــذايت هلــا تبعــا    
  :ن شوقه وحنينه إىل أحبته بتلك الديار باثاً ما يكابده من آالم البعد واهلجر والصد، قولهوم  

  مــن مبلــغ عــين كــرمي حتــييت   
  

  قــومي جبرعــاء العــذيب وجــبرييت    
  _وال اعتــراض علــيهم_ الــذاهبني   

  
  حبـــشاشيت واملـــذهبني بقـــييت    

  قــوم ـطـوال الــدهر أشــهدهم معــي  
  

  وهــم بــأعلى حــاجر واحــرييت     
ـ أصــبو ل   ـاهلم وإىل لذيــ   عــز ـمج

  
  ـذ وصـاهلم يـا بعـد مرمـى صـبويت            )م(

  وأصد عنـهم حيـث كـان مـرادهم           
  

  بعــدي وكلــي نظــرة املتلفــت     
  قــالوا دالالً حــني قلــت مــن اجلفــا  

  
  قد مت مـت، فحييـت إذ قـالوا مـت            

ـري بعيــدة    ـم والــدار ـغ مــن يل ـ  
  

  )٢٢٠(من دارهـم والـشمل غـري مـشتت          
    

نبت بتلك الديار من نباتات وأشجار، كاألثل والبان والغضا، مرتبط حبنينه    وحنني ابن اخليمي إىل ما ي     
  :إليها، يقول

ـل احلمــى وظاللــه      أحــن إىل أـث
  

  وأصــبو إىل بــان احلمــى وشــقيقه     
  وأذكر عيـشا يف عقيـق احلمـى مـضى            

  
ـــر دمعــــي دره يف عقيقــــه     فينـث

  وقفت على معىن الوصـال الـذي خـال          
  

  فأفنــت دمــوعي واجبــات حقوقــه    
  لقـد كــان ـمشـل األنــس منتظمــا بــه   

  
  )٢٢١(ففرقــه تفريــق مشــل فريقــه      

    
  :ويف قصيدة أخرى

  بـــــيين وبـــــني أحـــــبيت
  

  بلــــوى احملــــصب عهــــد ود   
ـــــضا      ومواصــــــالت بالـغ

  
  كفـــرن كـــل نـــوى وصـــد    

  لـــــوال بقيـــــة لـــــذة    
  

  مــن طيــب عــيش مــر رغــد      
  مل ابــــق حيــــا بعــــدما    

  
  )٢٢٢(رحــل اخللــيط وعــدت وحــدي   
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 ابن اخليمي ولواعج غرامه جتاه أحبته كثرية ومتعـددة، إذ ال تقتـصر علـى          إن مثريات أشواق  
األماكن والبقاع اليت عهدهم ا، بل تتعدى ذلك إىل ما حتويه هذه الديار من أشجار، وما يأيت من                   

وقد أكثر من ذكر النسيم القادم من جهتهم، الذي تذكّره رائحته           . ناحيتها من برق أو ريح أو نسيم      
عاهد حبهم، ومن ذلك متنيه على هذا النسيم الساري من جند أن يروي له أخبار أحبته هناك،        الطيبة مب 

ونراه عاجزاً عن كتم وجده م ملا يبعثه هذا النسيم يف نفسه من أسرار عن هؤالء األحبة تفضح هذا               
  :الوجد وتكشفه، يقول

  عــسى نــسيم الــصبا النـجـدي ـخيـربين
  

  نأخبــار حــيب علــى اجلرعــاء مــن ـميـ  
ـد فــأذكرين      ســرى نــسيم صــبا ـجن

  
  ومــا نــسيت قــدمي العهــد والــوطن   

  أســـر للـــنفس أســـرارا مكرمـــة  
  

ــا أذين   عـــن األحبـــة مل تعلـــم ـ  
  كم رمت أكتم وجـدي كـي أصـوم          

  
  )٢٢٣(لوال نسيم الـصبا النجـدي يفـضحين         

    
 بالروائح الطيبة      ويف قصيدة أخرى يطلب من صاحبيه أن يقصدا طريق نسيم جرعاء احلمى احململ    
كما يطلـب   . القادمة من عند األحبة، فهذه الطريق هي اليت ستوصله بأحبته، ودوا سيضل عنهم            

منهما إذا اقتربا يف مسريمها يف أثر هذا النسيم من معهد متفجر األار خمضر الدمى أن يدخال حـرم                 
مث خياطب أحبته يف أعلى احملصب      . اممكة ويصليا فيه، وأن خيرباه بأما تركا يف أرضه فىت أضناه الغر           

ما حيلة العاشق املتيم يف الوصول إليكم؟ ويتمىن يف اية القصيدة أن ينعم بلقائهم،              : من مىن متسائالً  
  :يقول

  يـــا صـــاحيب ضـــللتما فتيممـــا
  

  هــذا النــسيم نــسيم جرعــاء احلمــى   
  فلقــد حتمــل مــن ريــاض املــنحىن   

  
  عرفــا عرفــت بــه الطريــق األقومــا    

  وإذا دنـــا بكـــم املـــسري ملعهـــد  
  

ــضر الـــدمى   ــار ـخم متفـجــر األـ  
  فاســتقبال حــرم األحبــة واقــرءا      

  
  عـــين التحيـــة ســـاجدين وســـلما  

  قــوال تركنــا يف عراصــكم فــىت     
  

  يبلـــى وينـــشد مـــستهاما مغرمـــا  
  يا سـاكين أعلـى احملـصب مـن مـىن            

  
  مــا حيلــة الــصادي أضــربه الظمــا    

ـال ميعــاد التالقــي باللقــا       قــد ـط
  

ـشى أنــه يقــضي ومــا    ب     كــم وـخي
  فلعــل هــذا الــسخط ينــسخ بالرضــا  

  
  )٢٢٤(وعــسى شــقي احلــب أن يتنعمــا   

  

                                                
 .١٣٩: ، القصیدة الدیوان-١
 .١٤٨:  نفسھ، القصیدة-٢
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     ونعثر يف موضع آخر على بواعث أشواقه وغرامه قد اجتمعت يف بضعة أبيات، حيث يطلب إىل                
ه عذوله يف هذه األبيات أن يدعه وشأنه، ويطلب من صديقه أن يذكر أخبار أحبته بنجد خبري، ويطالب        

إذا ما اغتاظ عاذله من مساع هذه األخبار أن يزده غيظاً بأحاديث أحبته بالسدير، فهذه               _ كذلك  _ 
مـا  : األحاديث واألخبار عن معاهد حبه تذكره بزمان هذا احلب الذي مر فيها سريعا، ويتابع قائالً              

طت أدمعي كاملطر،   رأيت الربق يلمع من ناحية هذه املعاهد أو تنسمت رائحة تراا الطيب إال تساق             
  :يقول

  يــا عــذويل خــل عــين وأعــد   
  

ـريي      ـد يــا ـمس   منعمــا أخبــار ـجن
  وإذا مـــا اغتـــاظ منـــها عـــاذيل  

  
  زده غيظـــا بأحاديـــث الـــسدير    

ــالل اهلـــوى     حبـــذا أخبـــار أـط
  

  وزمـــان مـــر فـــيهن قـــصري    
ـت منــها بارقــا         دمــن مــا ـمش

  
  قــط إال رحــت ذا جفــن مطــري     

ــا     ومـــىت هـــب بريـــا ترـ  
  

ـل أن      )٢٢٥(فــاس العــبري نــسمة ختـج
    

  :     ويردد ابن اخليمي يف جمال تصويره حلنينه جتاه أحبته احلديث عن التمسح بترب ديارهم، يقول
  بــاهللا إن جــزت كثبانــا بــذي ســلم 

  
ـب     قــف يب عليهــا وقــل يل هــذه الكـث

ـرا       ليقــضي اخلــد يف أجراعهــا وـط
  

  )٢٢٦(يف ترــا ويــؤدي بعــض مــا ـجيـب  
    

  :ومن هذا الوجه قوله
  م علــى بعــد املــزار وقربــه  ســال

  
  ســالم فــىت مــا زال عــن عهــد حبــه  

  يعللـــه إن فاتـــه طيـــب قـــربكم  
  

  لذيــذ هــواكم يف ســويداء قلبــه     
  ويلقــي بـــخديه النــسيم ألنــه     

  
  مبغنــاكم قــد جــر ذيــال بتربــه      

  ويعتــرض الركبــان عــلّ مبــشرا     
  

  )٢٢٧(بقــربكم يقــضي بتفــريج كربــه    
  :كذلك قوله  

  خلعــت عــذاري عنــد واد مقــدس  
  

  )٢٢٨(هلا وبـخدي كان مشيي على التـرب        
    

                                                
 .٥: ، القصیدةالملحق -١
  .١٢: ، القصیدةالدیوان -٢
  .٢٨:  نفسھ، المقطوعة-٣
 .٥٠: نفسھ، القصیدة-٤
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  :وقوله
  عـــسى أن يرمحـــوا نـــزال مـــاء

  
ــدة عطاشـــا      بظـــل البـــان أفـئ

  وآخــذ إن وصــلت وجــل حظــي    
  

ـرى الــوادي فراشــا     )٢٢٩(خلــدي مــن ـث
    


      مل تكن اخلمريات من الفنون الشعرية اليت أكثر ابن اخليمي من االغتراف من ألفاظها ومعانيها يف    

  .شعره الصويف، إذ مل نعثر يف ديوانه إال على مخرية إهلية واحدة
  

     استهل ابن اخليمي مخريته بالطلب إىل ندميه أن يباكره إىل جملس الشرب، حيث اخلمـرة الـيت                 
ابنة الكرم، وأم الدهر، وزوج املاء، وأخت       : يذكرها بأمسائها النابعة من صفاا وأوقات شرا، فهي       

تحدث عن صفائها وما يعلوها من حباب، ويذكر عدداً من أمسائها املشهورة، ويـصفها              النهار، مث ي  
  :بصفات ذات عالقة بلوا ومذاقها، يقول

  يا صـاح يـا صـاح البـدار البـدار          
  

  فالــشرق قــد أضــحى وصــاح اهلــزار  
  وهــب مــسكي نــسيم الــصبا     

  
  فـــاض نبـــاكر لـــذة االبتكـــار  

  وقــم بنــا ـحنـو ابنــة الكــرم أم الــد  
  

  هـــر زوج املـــاء أخـــت النـــهار  )م(
  مث اجلــها عــذراء مــن ذاــا     

  
ـار       صــيغت حالهــا واحلبــاب النـث

  صــهباء مخــر قرقــف سلــسل     
  

  مدامـــة راح ســـالف عقـــار    
ـرو أن       كوجنــة الــساقي فــال ـغ

  
  خيلـــع إذ جتلـــى عليهـــا العـــذار  

  صـــفراء ال أملـــك يف حبـــها   
  

  مــاال وال أملــك عنــها اصــطبار     
  وال أخــاف النــار مــن شــرا     

  
  ألنـــين أشـــرا وهـــي نـــار    

  مــا أضــعت املــال فيهــا وقــد    
  

  ـا وهــي النــضار العقــار٢٣٠(بعــت ـ(  
    

احلديث عما حيدثه نورها وشرا يف جسمه وعقله من نشوة السكر اليت         _ بعد ذلك   _      ويتناول  
  :تقربه من أحبته، وجتلو مهومه، يقول

  تـــشرا قبـــل فمـــي مقلـــيت
  

  ففــي جفــوين قبــل ســكري انكــسار  
ـا      مــا أذهبــت عقلــي ولكــن أـط

  
  رتـــه إىل أفـــق املعـــايل فطـــار   

  
                                                

 .١٥: ، القصیدةالملحق -١
 .١٨٩: ، القصیدةالدیوان -٢
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  قد أذهب العـسجد مـن لوـا الــ         
  

  ـــنوري عقلــي فعــال واســتنار     )م(
  يتــــصل القلــــب بأوطانــــه  

  
  العــال إذا بــرق الــدنان اســتطار     

  وليـــل مهـــي يتجلـــى إن بـــدا  
  

  )٢٣١(صــبح ســروري بــشموس العقــار  
    

)٢٣٢(:
كننا تصنيف شعر ابن اخليمي يف الوجد والعشق اإلهلي مبا حيمل يف ثناياه من ألفـاظ ومعـان                       مي

حسية غزلية ودينية ومخرية، ضمن الشعر املبين على الرمز، وهو رمز فين يقصد به التعبري عن معـىن                  
يداً، ال بألفاظ تدل يف ظاهرها على شيء قريب يدركه القارئ العادي، وحتمل يف باطنها معىن آخر بع

جيلوه ويستوضح كنهه إال الدارس املتعمق، أو اإلنسان املتخصص بفهم بواطن النصوص، والـصويف             
  .)٢٣٣(احلق

  
     وابن اخليمي يلجأ إىل استخدام هذه الصور والتعابري احلسية ذات املفاهيم الوجدانية واملـستمدة            

كغريه من الشعراء الصوفيني    _ عجزه  من أشعار الغزل والدين واخلمر للتعبري عن حبه اإلهلي، وذلك ل          
وقد أخـذ علمـاء     . )٢٣٤(عن إجياد لغة للحب اإلهلي تستقل عن لغة احلب احلسية استقالالً تاماً           _ 

الصوفية هذه األلفاظ ذات املعاين احلسية، ودونوها يف مصنفام شارحني ما تنطوي عليه من مفاهيم               
 مصطلحات صوفية علمية ال ميكـن فهمهـا إال          ، مما جيعلها  )٢٣٥(روحية دقيقة تتعلق باحلب اإلهلي    

بالرجوع إىل مصنفات هؤالء العلماء من كتب ورسائل متخصصة تشرح تلك املصطلحات وجتلـو              
  .غوامضها

     وكما أشرنا فإن الرموز الغزلية والدينية واخلمرية مبا اشتملت عليه من مفاهيم احلـب اإلهلـي                
  .ري عن هذا احلبالصويف، كانت وسائل ابن اخليمي يف التعب

  
  

                                                
 .١٨٩: ، القصیدةالدیوان -١
-١٦٢، صصوفیة   عاطف جودة نصر، . في توظیف الرمز عند شعراء الصوفیة    :  انظر -٢

 .٣٨٤-٢٨٧و ص٢٥٥
 ات وي،   . ٢٥٨، صاني     ین،    : ر -٣

، ي   افي،   . ٤٩٩، صصلیبیة      
ري،   . ١٢٠، ص)تیر   (صوفیة     . و أمین عودة . ٣١٤-٣١٣ص

 .٣٤٧، صدراسات في الشعر العربي
، صوفي   اجي،     . ١/٢٩٣،  المي   زكي مبارك،   :  انظر -٤

 .١٨٢ص
 .٩-٨، ص)المقدمة (معجم المصطلحات الصوفیةأنور فؤاد أبي خزام، :  انظر-٥
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     إن احلب اإلهلي يف الشعر العريب تطور للحب البشري الذي يدور يف أجلّ معانيه وصوره علـى               
نعت املرأة واحلديث عنها من حيث صفاا اخللقية وخصاهلا اخللقية من جهة، ويف ذكر ما يدور بينها 

وإذا كان احلب   . )٢٣٦(يل وحرمان من جهة أخرى    وبني عشاقها من وصل وهجر أو بعد وقرب أو ن         
البشري احلسي يتجه إىل اخللق، فإن احلب اإلهلي الروحي يتجه إىل ذات اهللا، واالنتقال يف احلب من                 
خملوقات اهللا إىل خالقها يعد مسواً وتطوراً هلذا احلب الذي يقبل على غاية ال شيء بعدها، هي الذات              

 انطوى فيها وفاض منها كل ما يف الكـون مـن آيـات احلـسن                اإلهلية ذات اجلمال املطلق، اليت    
  .)٢٣٧(واجلمال

  
الوجـد والوصـب   :      امتأل شعر ابن اخليمي يف احلب اإلهلي بألفاظ العشاق العذريني من مثـل         

والشغف، واهلوى واحملبة، والشوق واالشتياق، والوصل واهلجر، والقرب والبعد، والنور واحلـسن            
وابن اخليمي يستعري هذه األلفاظ من الشعراء العذريني كرموز معبرة عن . الحيواجلمال، والعاذل وال

  .مواجده الصوفية، وشوقه الدائم للوصل بالذات اإلهلية ومعاينتها
  

    ومن أجل استجالء مصطلحات ابن اخليمي الصوفية وإيضاح ما تتضمنه من معـان ومفـاهيم               
 يف إحدى قصائده اليت اشتملت على كثري من هذه روحية صوفية، نكتفي باحلديث عن بعض األبيات 

  :املصطلحات املشار إليها، يقول
  كلفــت ببــدر يف مبــادي الــدجى بــدا

  
  فعــاد لنــا ضــوء الــصباح كمــا بــدا   

ـب عنــا حــسنه نــور حــسنه      وحـج
  

  فمــن ذلــك احلــسن الــضاللة واهلــدى  
  فيــا عــاذيل دعــين ونــار صــبابيت    

  
  عليــه فــإين قــد وجــدت هلــا هــدى   

   إال علــى تــرك حبــه وهــاك يــدي  
  

  مدى الدهر ال أعطيـك يـا عـاذيل يـدا            
  فمــا العــيش إال أن أبيــت مواصــال    

  
  لبــدري أو يف حــب بــدري مــسهدا    

  
                                                

  .٢٢١، صاألدب الصوفي في مصرعلي صافي حسین، :  انظر-١
ب  ي،    . ٢٠٤-٢٠٣، صاألدب في التراث الصوفي محمد عبد المنعم خفاجي،     :  انظر -٢

 عراء د اهللا،   . ١٠٩-١٠٤، صھا  وعبد الحكیم قاسم،    . ٦٤-٦٣، ص اإللھي
 .٢٠٧-٢٠١، صمن الماضي
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  فيــا نــار قلــيب حبــذا أنــت مــصطلى
  

  ويــا دمــع عــيين حبــذا أنــت مــوردا  
  ويــا ســقمي يف احلــب أهــال ومرحبــا  

  
  ويــا صــحة الــسلوان شــأنك والعــدا   

  ئالفلــست أرى عــن ملــة احلــب مــا  
  

  ؟)٢٣٨(وكيــف ونــور العامريــة قــد بــدا  
 إىل )٢٣٩(     رمز الشاعر يف البيت األول، بكلمة بدر إىل النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم وبالـدجى        

أن الشاعر كـان    : ، وعليه فيكون معىن البيت    )٢٤٠()سبحانه وتعاىل (اخلليقة، وبضوء الصباح إىل اهللا      
دم يف الطريق وارتفع يف املرتلة، جتلى له اهللا، فهام به وحـده             يعشق يف مبدأ حبه النيب حممداً، فلما تق       

  .دون سواه
  

رمز بكلمة حسن إىل الشريعة، وبنور احلسن إىل احلقيقة، بدليل قوله يف آخـر    :      ويف البيت الثاين  
أن الشاعر قد نسي الشريعة   : فمن ذلك احلسن الضاللة واهلدى، وعلى هذا يكون معىن البيت         : البيت
  .)٢٤١(فاضه عليه اهللا من احلقيقةمبا أ
  

، وبنار الصبابة إىل تلهفه   )٢٤٢(إىل علماء الشريعة  " ياعاذيل: "رمز الشاعر بقوله  :      ويف البيت الثالث  
وجدت هلا هدى، إشارة إىل قوله تعاىل حكايـة         : ملعرفة ربه، أو الوصول إليه، وبقوله يف آخر البيت        

وعلـى  . )٢٤٣("آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى     وامكثوا إين آنست ناراً لعلي      : "عن موسى 
يا من تلوموين يف حب ريب، من الفقهاء وعلمـاء  : هذا يكون غرض الشاعر من هذا البيت أن يقول       

الشريعة، ويا من تتهموين بالضالل كفوا لومكم عين، فإين قد وجدت على نار احلب ولظى اهلوى،                
  . والوصول إليهالرشاد واهلدى، ويريد باهلدى معرفة اهللا

  

                                                
  .٦: ، القصیدةالملحق -١
، اتاني،. ١٤، صصوفیة ي،  . صوفیة ةصطلح: ر-٢

 .١٠٣ص
 طالحاتي، . ١٤، صصوفیة  ي،  . صوفة    : ر -٣

، )١٥(دد . ادد_ ة اآلداب  . شاھدة د،  . ٨١، صصوفیة
 .٤٥٥-٤٤١ص. ١٩٧٢

، شیریة  شیري،  . ٦٢٧، صوب  ویري،  . ة  :  انظر -٤
  .١١٩-١١٨ص
  .٧١، ص معجم مصطلحات الصوفیةعبد المنعم الحفني، . مصطلح العذل عند المتصوفة:  انظر-٥
 .١٠: طھ، آیة:  سورة-٦
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إين أعاهدكم على أن أظل مدى الدهر، علـى         : يقول لعلماء الشريعة بصراحة   :     ويف البيت الرابع  
  .حبي لريب، أما إن طلبتم مين العهد على ترك حبه، فلن أمد إليكم يدي أبدا

  
لي اهللا عليـه،  أن حياته وعيشته ال تطيب له وال تلذ إال يف جت: يقول الشاعر:      ويف البيت اخلامس 

  .وبالتايل مثوله يف حضرته، أو إن كان حمجوبا فلذته يف أن يبيت هائما وهلان يف حب مواله
  

 الرب، ويزعم أنـه     )٢٤٦( يف هوى  )٢٤٥(، وحرقة الوجد  )٢٤٤(يستعذب شدة الشوق  :      ويف السادس 
ن نوع ما مل يكن دمعه ذلك ينهمر على خديه م. حينما تفيض عيناه بالدمع بفرط اجلوى ولعج احلب   

تفيض به عيون عامة الناس، البل أنه حني يشتد به الوجد وتأخذه سكرة احلب، يرد ينبوع ر احملبة                  
فيغترف منه، أو يرتشف حىت ال يبقى يف روحه وجسده موضع أو جزء إال وقد انغمـس يف حبـر                    

  .الغرام
  

عرفة اهللا، أو املثول    يطلب سقم احلب ويرفض صحة السلوان، ألن يف سقم احلب م          :      ويف السابع 
يف حضرته، ألن سقم احلب معناه الوصول إىل اهللا أو املثول يف حضرته، وأما ما تصح بـه أبـدان                    
العاشقني، بسبب النسيان والسلوان، فإنه يف رأي شاعرنا طرد من احلضرة، وبعد من الرمحة، وبالتايل              

  .ن متع زائفة ولذات زائلةيصبح ذلك السليم من سقم اهلوى مريضا حبب الدنيا وما فيها م
  

كيف ميكنين أن أميل عن حب ريب الذي جتلـى يل           : يتساءل ابن اخليمي  : ويف البيتني الثامن والتاسع   
جبماله املطلق الذي انطوى فيه وفاض منه كل ما يف الكون من آيات احلسن واجلمال؟ وقد رمـز يف     

  .)٢٤٧(البيت الثامن بنور ليلى العامرية إىل ذات اهللا
  

                                                
  .٩٣، صالتعریفاتوالجرجاني، . ٥١٠، صعوارف المعارفالسھروردي، . لشوقمصطلح ا:  انظر-١
  .٨٣-٨٢، صالتعرف لمذھب أھل التصوف، والكالباذي. ٤١٨، صاللمعالطوسي، . مصطلح الوجد:  انظر-٢
 ١٣٩.-١٣٤، صالتصوفوالسحمراني، . ٢٤، صاصطالحات الصوفیة، الكاشي. مصطلح الھوى:  انظر-٣
 .٢٨٧-١٦٢، صالرمز الشعري عند الصوفیةعاطف جودة نصر، . في الشعر الصوفيرمز المرأة :  انظر-٤
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) التعرف  ملذهب أهل التصوف(للطوسي، و) اللمع(     وبالرجوع إىل املصادر الصوفية الشهرية كـ
) عوارف املعـارف  (للهجويري، و ) كشف احملجوب (للقشريي، و ) الرسالة القشريية (للكالباذي، و 

، )٢٤٨(البن عريب، باإلضافة إىل كثري من املراجع الصوفية احلديثة        ) اصطالح الصوفية (للسهروردي، و 
ميكننا بالرجوع إىل هذه املصادر واملراجع وقراءة ما حتتويه من مصطلحات صوفية، فهم شعر ابـن                

  .اخليمي، واستجالء غوامضه، ومعرفة مرمى رموزه
  


    أصبح ذكر األماكن املقدسة واحلنني إىل أرض جند واحلجاز يف القرن الـسابع اهلجـري مبـصر         
ضاً قائماً بذاته، وقد أكثر شعراء التصوف يف مصر من قرض الـشعر ونظـم               موضوعاً مستقالً وغر  

، ومعان كالتمسح بترب هذه الـديار       )٢٤٩(القصيد يف هذا الفن الذي يتضمن عبارات الوجد واحملبة        
وتقبيلها، وما تثريه الربوق وروائح النسيم القادمة من ناحيتها من أشواق وحنني لذكرى احلـب يف                

ن مبا محل من أمساء هذه البقاع املقدسة املمتزجة بعبارات احلب والشوق والغرام،             وهذا الف . معاهدها
 اليت تندرج ضمن شعر احلـب  )٢٥٠(هو ما يعرف بفن احلجازيات الصوفية أو حجازيات احملبة اإلهلية       

  .اإلهلي
     أكثر ابن اخليمي من ذكر مواطن عدة يف احلجاز، كذي سلم، وجند وامة، وبطـاح مكـة،                 

قيق، ولعلع، ورضوى، وسفح املصلى، والغوير، وسلع، والركن والصفا، واحملصب، وحـاجر،            والع
وقد رأيناه يبكي فيها وعليها، وحين شوقا إىل لثمها، والتمرغ يف تراا،            ...وغريها من البقاع املقدسة   

 وهذه األماكن ليست مقصودة لذاا، وإمنا هي رمز حب، وهوى مربح، وعاطفة جياشة يقصد ـا  
وبعثه نبياً لتلك الديار،  ) صلى اهللا عليه وسلم   (احلبيب األول واألخري، وهو اهللا الذي خلق النيب حممد          

فحب تلك الديار واالشتياق إليها هو حب واشتياق إىل الرسول الكرمي املوصل حبـه إىل الـذات                 
                                                

افي   صر   . ي   ،ي      :  انظر مثًال  -١
عم ن،صوفي . صرصوفیة سین،  
ذاھب . ت صوفیة  . در ، صوف  . اجي

 . ، لقاسم غنىوتاریخ التصوف اإلسالمي.  ، لعبد الحكیم قاسمالصوفیة ومدارسھا
  .٢١٩-٢١٨، صاألدب الصوفي في مصرعلي صافي حسین، :  انظر-٢
 سابع      رود،  . ا صوفیة وتطو    : ر -٣

 .١٤٨-١٠٥،  ص)رسالة ما جستیر(، الھجري
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


حوال ومقامات يف   اإلهلية، الغاية  األوىل واألخرية وراء كل ما مير به شاعرنا كسالك متصوف من أ              
  :ومن صور هذا احلب املتجسد يف حجازياته اليت بلغت أربع عشرة قصيدة، قوله. سبيل هذا الوصل

ــد ــري أهيـــل ـجن   إن كـــان ـغ
  

ــت قـــصدي     قـــصدي فـــال بلـغ
  أو كــــان ـحيـــسن غريهــــم  

  
  عنـــدي فـــال أهلمـــت رشـــدي  

  أوىل بـــــودي أن يكــــــو   
  

  ن مــــــوفراً ألهيــــــل ودي  )م(
  ولــــو أن حــــسن ســــواهم  

  
ـ      )٢٥١(اه كــرمي عهــدي حــسن، أبـ

    


    نظم ابن اخليمي قصيدة واحدة يف اخلمرة اإلهلية، وهو يشري يف هذه القصيدة إىل مخـرة ليـست        
عادية دنيوية، بل هي مخرة روحية متنح متعاطيها الصحو وال تفقده وعيه، فالسكر الناتج عن هـذه                 

واخلمرة الصوفية صرفة ال متزج . )٢٥٢(ذات اإلهليةاخلمرة هو سكر روحي يفتح الطريق للوصول إىل ال   
  :، يقول)٢٥٣(أبداً، ألن مزجها يعين الشرك ا أي الشرك باهللا

ـا    مــا أذهبــت عقلــي ولكــن أـط
  

  رتـــه إىل أفـــق املعـــايل فطـــار   )م(
  قد أذهب العـسجد مـن لوـا الــ           

  
  ـــنوري عقلــي فعــال واســتنار     )م(

  يتــــصل القلــــب بأوطانــــه  
  

  ن اســتطارالعــال إذا بــرق الــدنا    
  وليــل مهـــي يتجلــى إذا بـــدا    

  
  صــبح ســروره بــشموس العقــار     

  فعــاطين يــا صــاح كاســاا      
  

  وســقّين واشــرب ــاراً جهــار     
  وهــات يف مينــاي مــن صــرفها    

  
ـا يف اليــسار     كاســاً وأخــرى هاـ  

ـا أقطــع ليلــي فمــا       دعــين ـ  
  

  )٢٥٤(أطولــه بعــد الليــايل القــصار    
    

  
     ح ابن اخليمي بفكره الصويف يف شعره تصرحياً مباشراً، وإمنا جنده يبث عقائده الصوفيةال يصر

ومن أبرز هذه العقائد اليت يعرب عنها يف شعره، عقيـدة           . يف ثنايا أبياته عن طريق اإلشارة والرمز      

                                                
 .٧: ، القصیدة الملحق١
د داود،  . ٤١٧-٤١٦، ص اللمعالطوسي، . مصطلحي السكر والصحو عند المتصوفة:  انظر -٢

  .١٣٢-١٣١، صشعر عمر بن الفارضودة نصر، وعاطف ج. ٣٢١-٣١٦ص . صوفیة المسلمینالفناء عند 
  .١٣٤، صمدخل إلى دراسة التصوفعلي حیدر، :  انظر-٣
 .١٨٩: ، القصیدةالدیوان -٤
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 الصوفية يف شـعر     والبد لنا قبل اخلوض يف توضيح هذه العقيدة       . التوحد واإلحتاد بالذات اإلهلية   
.ابن اخليمي من إلقاء نظرة عامة على مفهوم االحتاد يف الشعر الصويف

  
    إن النصوص الشعرية املنضوية حتت مفهوم االحتاد تعمل على جسر اهلوة وطوي املسافة بـني اهللا            

 تتالشى  واإلنسان، لتذهب إىل حتقيق الوحدة بينهما، فاإلنسان ببلوغه درجة املعرفة والتحقق الصويف           
ومفهوم االحتـاد   . )٢٥٥(أمامه مظاهر الكون املتكثرة، فال يبقى سوى احلقيقة الكلية اجلامعة ذات اهللا           

جيمع بني قسمني أساسيني يتضحان ويتحددان بالنظر إىل شكل العالقة بني اهللا واإلنـسان يف كـل                 
هود التكثر والتعدد بني    أما القسم األول فهو املعروف بوحدة الشهود، اليت تعىن الفناء عن ش           . منهما

وأما القسم الثاين واملعروف    . فاملؤمن بوحدة الشهود ال يشهد يف الوجود إال اهللا        . املُشاِهد واملُشاهد 
بوحدة الوجود فيعين أن كل ما سوى اهللا تعاىل من األعيان الظاهرة واملاهيات املمكنـة، باطـل يف                  

ه، وأن املوجود حقيقة هو ذات اهللا، فهو الظاهر يف          شهود العارفني من حيث ذاته، وال حقيقة أزلية ل        
  .)٢٥٦(مجيع املظاهر

  
     لقد رأينا أن القسمني السابقني اللذين يفضيان إىل القول باالحتاد، يلتقيان يف احلقيقة واجلـوهر،              
 وخيتلفان يف الشكل واملظهر، فكالمها يرى أن الوجود احلقيقي واحد هو اهللا، وأما الفارق بينهما فهو    
أن وحدة الشهود ال تنفي التكثر والتعدد وإمنا تفىن عنه وتغيب خبالف وحدة الوجود اليت تنفي هذه                 

  .األعيان الظاهرة، واملاهيات املمكنة
  

     يتضح يف ثنايا األبيات اليت عبر فيها ابن اخليمي عن مذهبه الصويف يف االحتاد بالذات اإلهلية أنـه       
بوحدة الوجود، ويتخذ التعبري عن مذهب وحدة الشهود يف شـعره           من القائلني بوحدة الشهود ال      

منهجا ذوقيا نفسانيا ذاتيا، وهو املنهج الذي درج عليه ابن الفارض يف التعبري عن هذا املذهب، وهذا             
فابن اخليمي يصل إىل درجة الفناء      . )٢٥٧(املنهج ال يعتمد على العقل وإمنا يعتمد على الذوق الصويف         

                                                
 طالحات  والتھانوي، . ٥، صاصطالحات الصوفیةالكاشي، :  انظر في مفھوم االتحاد عند الصوفیة    -١

،  ١٤: د   اد   ین مف  ووفیق سلیطین،   . ٤/٣١٠،  الفنون
، شاھدة   د،    : صوفیة    . ١٦٤، ص ١٩٩٥،  ٢: العدد

  .٤٤٨-٤٤٧، ص١٩٧٢، ١٥:  بغداد، العدد–مجلة كلیة الآلداب 
 بي،  صط: صوفیة    -٢

 اء  ین،   . ٢٤٩-٢٣٨، ص المي   دین،      . ٣٢٢-٣٢٠، ص اإللھي
ة  اد  ووفیق سلیطین، . ١٧١-١٥٩، صفي التصوف اإلسالمي  

 .١٦٥-١٦٤ص. ١٩٩٥. ٢، العدد ١٤: فصول، المجلد
  .٣٢١، صابن الفارض والحب اإللھيمحمد مصطفى حلمي، : ظر ان٣
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والتعدد بني املُشاِهد واملُشاهد ويرامها واحداً، ولكنه ال ينفي التكثر والتعدد عـن             عن شهود التكثر    
قد اشتمل على كل املعاين واحتواها يف ذاته اليت تشهد          _ حسب رأيه   _ حقيقة الوجود، فاهللا تعاىل     

فيها كل شيء، ونشهدها يف كل شيء، وعلى ذلك فاملعرفة للموجودات تأيت عن طريق الكـشف                
  : يكشف به اهللا تعاىل لبصائرنا عن حقيقة هذه املوجودات، يقولالذي

ـدا    احلــسن منــك بــدا معنــاه مث ـغ
  

  مفرقــا يف الــورى لكــن لــك اجتمعــا  
  أقــررت عــيين إذ مــا زلــت أشــهد يف  

  
ـاالً منــك منطبعــا     ـي ـمج   كــل املراـئ

  إن تنظــر العــني إال أنــت ال نظــرت   
  

  )٢٥٨(وإن وعى الـسمع إال منـك ال مسعـا           
    

حلديث عن مشول الذات اإلهلية لكل املظاهر املعاينة، يتردد يف أكثر من موضع يف شعره، مـن            وا
  :ذلك قوله

  أشــتاقهم وهــم معــي فلــذا أرد  
  

  د يدي لـدى الـذكرى علـى أحـشائي           )م(
  مــألوا ـمجـاالً مقلــيت فــربؤييت الـــ  

  
  )٢٥٩(أشــياء أحلــوا احلــسن يف األشــياء  )م(

    
  :وقوله

  كــسا كــل املــالح احلــسن منــه  
  

  )٢٦٠(وكــل احلــسن موجــود لديــه    
    

  :وقوله
ــرام حلـــسنكم تـــابع    كـــل ـغ

  
  وكـــل حـــسن إلـــيكم راجـــع   

ــبكم      وكـــل قلـــب حـــي ـحب
  

ـــامع     مــــنعم بالوصــــال أو ـط
  قــسمتم احلــسن يف املــالح فمــا     

  
  أحــسن مقــسوم حــسنكم شــائع     

   أرىلفكيــــف أســــلو و ال أزا   
  

ـالع    ـالكم ـط   )٢٦١(مــن كــل وجــه ـمج
    

  
  

                                                
  .٣٦: ، القصیدة الدیوان-١
  .٢:  نفسھ، القصیدة-٢
 .٥٢:  نفسھ، القصیدة-٣
 .١١١:  نفسھ، القصیدة-٤
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  :وكذلك قوله
   شـاهدت مـن حـسن      وما مسعـت و ال    

  
  )٢٦٢(إال ومنــهم معــاين ذلــك احلــسن   

  :وقوله أيضاً  
  أفدي الـيت قـد قـال كامـل حـسنها          

  
  )٢٦٣(كــل احملاســن فــصلت مــن مجلــيت  

    


     منا الشعر اإلخواين يف هذا العصر منواً ملحوظاً، وشهد فترة ذهبية مزدهرة قياساً باأللوان الشعرية            
الشعراء بابه  خبطى واسعة، وأخذوا يعربون عن العالقات الودية، بينـهم وبـني              األخرى، فقد وجل    

وهذا الشعر يف جمموعه صورة واضحة يتبني لنا مـن       . ممدوحيهم، أو بينهم وبني أصدقائهم وأحبام     
خالهلا جمموعة من أخالق اتمع والصفات املشتركة بني أفراده، وما جيرون عليه من عادات وتقاليد            

، وما إىل ذلك من هذه )٢٦٤(، ففيه التهنئة واالعتذار، وفيه الشكوى والعتاب، والصداقة والودوصالت
  .املعاين االجتماعية الكثرية اليت تربط بعض الناس ببعض

  
     والشاعر يف هذا اللون الشعري ال حيرص على اجلانب اإلبداعي مبقدار حرصه على جانب البث               

ن عميقة موغلة يف إثارة الذهن وإغناء الفكر، أو فـيض عـاطفي             واإلطراف، فهو ال حيتاج إىل معا     
فاملوقف املطلـوب يف هـذا   . متدفق، أو أخيلة واسعة تضرب يف آفاق بعيدة، وتعرب عن قوة اإلبداع 

  .)٢٦٥(الشعر التواصل والتماس بني النفسني، ال االرتفاع إىل آفاق بعيدة من اإلبداع والتعقيد
  

إىل من يفوقه، كأن يتحدث إىل عامل أو فقيه         : ث إىل نوعني من الناس         وشاعر اإلخوانيات يتحد  
وجند الشاعر يف املوقف األول ال يريد التمجيد والتعظيم مبقدار مـا  . أو ذوي سلطان، وإىل من مياثله 

                                                
  .١٣٩: ، القصیدة الدیوان-١
  .١٧١:  نفسھ، القصیدة-٢
 شعر   ین،   ر . ٣٠٥-٨/٣٠٤ ك   محمود رزق سلیم،    :  انظر -٣

  .٢٠٧، صالحركة الشعریة زمن الممالیكوأحمد الھیب، . ٢٨٨، صالمملوكي والعثماني
  .٢٩٠، صمطالعات في الشعر المملوكي والعثمانيبكري شیخ أمین، :  انظر-٤
  .نفسھ، والصفحة نفسھا:  انظر-٥
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ة يريد املباسطة واملقاربة، وأما يف املوقف الثاين فإن حديثه إىل من مياثله، يدفعه إىل اإلخبار أو املداعب                
  .)٢٦٦(أو املعاتبة أو النكتة أو ما إىل ذلك من أشكال اإلطراف

     إن كل ما حيتاجه شاعر اإلخوانيات هو املعىن القريب والتعبري الرشيق الذي ال يرهق القـارئ،                
وزينات خفيفة متناثرة كاقتباس، أو تعريص، أو تضمني، أو كناية، دون أن يبدو على ذلك كله أثر                 

باختصار هي التعبري عن عواطفه يف معان سهلة أنيقـة          _ هنا  _ غاية الشاعر   ف. )٢٦٧(العمل والقصد 
  .بأسلوب طريف

  
     تأيت اإلخوانيات يف املرتبة الثانية من ديوان ابن اخليمي، فقد أحصينا له يف هذا اال أكثر مـن                  

احلنني، مخسني قصيدة ومقطوعة اشتملت على موضوعات وأغراض إخوانية خمتلفة يف الشوق والود و 
وهذه القصائد واملقطوعات تطلعنا . والتهنئة والعتاب واالستعطاف، وما إىل ذلك من مثل هذه املعاين    

على كثري من عالقات ابن اخليمي بأحبته وأصدقائه، كما أا تصور جانباً هاماً من حياته االجتماعية             
  .حلياتهاليت مل يتيسر لنا التعرف عليها يف املصادر القدمية اليت ترمجت 

  
     استغرقت القصائد واملقطوعات اإلخوانية اليت تضمنت معاين الشوق والود واحلنني أكثر أشعار            
ابن اخليمي يف اإلخوانيات، وكان والده األوفر حظاً من بني أحبته وأصدقائه الذين بث إليهم أشواقه                

 كل ساعة، وما يعانيـه مـن آالم   فقد كتب إليه معبراً عن أشواقه احلارة املتجددة يف. وحنينه وحمبته 
البعد الذي  ال يرق حلاله بل يضيف إىل الفرقة فرقة أخرى، وكأن هذا البعد يفرح حلاله وما يالقيـه             

  :من آالم ومعاناة، يقول
  إذا ما بثثت الـشوق يـا عـز فـاعلموا           

  
ـي     بــأن يــسري الــشوق يعـجـز عــن بـث

  بليـــت بـــبني مولـــٍع بتـــشتييت    
  

  وال يرثـي  يرى سـوء حـايل مـن يديـه            
ـدد يل األشــواق يف كــل ســاعة        ـجت

  
  علــى بــايل البــايل ومــصطربي الــرث   

  وأنفــث أشــكو فرقــة فيطمهــا     
  

  )٢٦٨(بأخرى كأن البني يطـرب مـن نفثـي          
     ويف مكان آخر جنده يطرح على والده خماطباً إياه عدداً من التساؤالت املوجعـة املعـربة عـن         

حكم علي الزمان من البعد والفراق؟ أأقول أين بكيت بعدك          ماذا أبث إليك مبا     : أشواقه، حيث يقول  
دماً؟ أم أنين أتلمس الرسل، وأرقب الربوق، وأتنسم الرياح القادمة من جهتك؟ أم أقول أين أحيد عن     

                                                
 
  .٢٩١-٢٩٠، صالعثماني الشعر المملوكي و فيمطالعاتبكري شیخ أمین، :  انظر-١
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طريق الرشد كلما مسعت غناء احلمام ونواحه بالشجر؟ فشوقي إليك يتجاوز وصفي له، وصـبابيت               
  :أقوى من شوقي وراحيت

ـدا  مــاذا أ ـا ـغ   بــث إلــيكم ـمم
  

  حكــم الزمــان بــه علــي وراحــا    
  أ أقــول أين قــد بكيــتكم دمــا     

  
  حـــىت كـــأن مبقلـــيت جراحـــا   

ـ    ـب أو أشيــ   أو أنــين ألقــى الركاـئ
  

  ـــم الــربق أو أتنــسم األرواحــا    )م(
  أو أنــين للرشــد أخلــع كلمــا     

  
ــىن احلمـــام بأيكـــة أو ناحـــا     ـغ

  شوقي إلـيكم فـوق وصـفي والـصبا          
  

  )٢٦٩(أشــتاق أو أرتاحــابــة فــوق أن   )م(
    

     ومن صور هذا الشوق واحلنني إىل والده، ذهاب جسمه وقلبه على أثر البني والبعاد، فليس لـه                
بعدمها للتعبري عن أشواقه إال إرسال دموعه ورسائله، مث يقسم بطيب الوصل والقرب منه بأنه لوال أن    

  :حمبته له هي حياته ملات بسبب هذا البعد، يقول
ـــسمييــــا مــــذهب    ني ـجب

  
  وذاهـــــــبني بقلـــــــيب   

  مــــايل علــــى البعــــد إال    
  

  إرســــال دمعــــي وكــــتيب    
  وحـــق مـــا كـــان مـــنكم    

  
  مـــن طيـــب وصـــل وقـــرب    

  لــــوال هــــواكم حيــــايت    
  

ـــيب     )٢٧٠(قــــضيت بــــالبني ـحن
    

     وكتب إليه وهو جماور مبكة قصيدة بلغت ستة عشر بيتاً استهلها باحلديث عما يالقيه مـن آالم                 
يف بث ما يكابده من األشواق امللتهبة اليت ال تفتر وإمنا تزداد            _ بعد ذلك   _ ذ  اهلجر والفراق، مث يأخ   

وتتضاعف، حىت جعلت منه جسماً ناحال، إىل أن ينتهي إىل دعوة والده للعودة من البلد احلـرام إىل           
  :موطنه، حىت ترجع حياته سعيدة هانئة برفقته، يقول

  يــا ســاكين البلــد احلــرام حتيــة   
  

ــرم لـــدنوكم       حيتـــالمـــن مـغ
  عــودوا ملــوطنكم فمــا هجرانــه     

  
  واملكــث يف البلــد احلــرام حــالل     

  يـا عيـشي اخلــضر الـذي مـن بعــده      
  

  مــاء احليــاة مــن اجلفــون مــذال     
  هللا ذاك العــيش مــر فمــا خلــت     

  
  )٢٧١(مــن بعــده حــال لنــا أو مــال    
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لربيع، فقد كتب إليه         وممن بثهم ابن اخليمي أشواقه وحنينه ومودته، صديقه مجال الدين بن أيب ا            
 بلغت مثانية وعشرين بيتاً، كما كتـب  )٢٧٢(قصيدة_ شرفها اهللا  _ يف هذه املعاين أثناء جماورته مبكة       

  :إليه من دمشق مقطوعة قصرية من ثالثة أبيات يقول فيها
  ســفحت لبيــنكم دمعــاً غزيــراً   

  
  لــه مــع زفــريت أبــداً ســباق       

  ومــا ظهــرت جنــوم الــدمع اال     
  

  اه احملـــاقوبـــدر الـــصب أخفـــ  
  فيــا ليــت اللقــاء يعــود يومــا     

  
  )٢٧٣(فـــأخربه ـمبــا صـــنع الفـــراق  

    
     ويالحظ يف البيت األخري من هذه املقطوعة تأثر ابن اخليمي بالشعراء القدامى، فهذا البيت صدى  

  :لبيت أيب العتاهية
  فيــا ليــت الــشباب يعــود يومــا  

  
  )٢٧٤(فــأخربه مبــا صــنع املــشيب     

    
بالشعراء القدامى ظاهرة بارزة يف شعره، وسنـستجلي مالحمهـا يف مبحـث         وتأثر ابن اخليمي  

وكتب إىل صديقه احلميم قاضي القضاة مشس الدين بـن خلكـان            . الدراسة الفنية من هذا البحث    
معاهداً له على أن ما قضى به القدر من بعد بينهما لن ينسيه وده وحمبته له، فإن مل يـزره لـيالً أو                       

يل حربه األسود، وصبح ورقه األبيض، كما أنه إذا مل يأته زائراً على قدميه يأتيه ضحى فإنه سيزوره بل
  :قلمه ساعياً إليه على رأسه، يقول

  لــئن قــضت األقــدار بالبعــد بيننــا 
  

  فمــا أنــا بالــسايل هــواكم وال الناســي  
  وإن مل أزركـــم بليـــل وال ضـــحى   

  
  أزركم بليـل الـنقس يف صـبح قرطاسـي           

  لــى قــدمي لكــموإن فــاتين ســعيي ع  
  

  )٢٧٥(ينب قلمي عين بـسعي علـى الـراس          
ويالحظ يف هذه املقطوعة توافر عنصري اإلمتاع واإلطراف، وذلك من خالل الصورة اليت رمسها ابن       

  .اخليمي للحرب والورق والقلم للتعبري عن أشواقه
  

                                                
 .١٩: ، القصیدةالدیوان-١
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، )٢٧٧(يخ الشيوخ، والوزير معني الدين بن ش)٢٧٦(     كذلك كاتب صديقه الشاعر احلافظ اليغموري  
وما دمنا بصدد احلديث عن أشـعار ابـن   . مبثل هذه القصائد اليت تنضوي على معاين الشوق واحملبة       

: اخليمي اإلخوانية يف الشوق واحلنني واملودة، فقد عثرنا من بني قصائده اإلخوانية على قصيدة قدم هلا
وكتب لبعض أصحابه على   : (ة، كما عثرنا على مقطوعة جاء يف مقدمتها النثري        )وكتب إىل شخص  (

ويفهم من هاتني املقدمتني أنه كانت تربط ابن اخليمي عالقات ودية إخوانية بكثري مـن               ). يد ولده 
  .األصدقاء، غري أن ابن اخليمي مل يفصح لنا عن أمسائهم مجيعاً

  
قسم بأيـام    بال - شخص مل يطلعنا على امسه       -     بدأ ابن اخليمي قصيدته اإلخوانية اليت كتبها إىل         

ويالحـظ يف هـذه     . الوصال الفائتة وأيام الشباب الزائل بأنه باق على عهد حمبته رغم طول البعاد            
القصيدة أن ابن اخليمي يدخلنا يف جدلية من اهلجر والوصل، ففي مستهل القصيدة خيتار هجر صديقه  

ما يسوءه هو الوصـل     طوعا لشدة حبه له، وهو بذلك يريد أن يعتاد البعد عنه وهجرانه، ألن أكثر               
الذي يؤدي إىل البني والبعد، وبالتايل فإنه سيكتفي بالوصل بأشواقه إليه واحملافظة على  مكانتـه يف                 

  :جواحنه وقلبه، يقول
  قــسما بأيــام الوصــال املنقــضي   

  
ــل     ووحـــق أيـــام الـــشباب الزاـئ

  إين علــى عهــد الــوداد لكــم ومــا   
  

ـائلي     ـول البعــاد ـحب   حــيب علــى ـط
ـ      رت ديــاركمولفــرط حــبكم هـج

  
  ووصــلت أشــواقي لكــم وبــال بلــى   

  ال أرتــضي وصــالً يــؤول إىل النــوى   
  

  فالوصــل بعــد الــبني أقتــل قاتــل     
ـواحني        حــسيب حملكــم الــذي ـجب

  
  عــن أربــع لكــم بــسرحة بابــل     

ــصكم عنـــدي إذا فـــارقتم     ولشـخ
  

ـال ال يــزال مواصــلي       )٢٧٨(عــيين مـث
ه، ويتحدث عن وجده وأحزانه على أثـر        يستذكر موقف وداعه لصديق   _ بعد ذلك   _      مث جنده     

فـابن  . هذا البعد، مث يدعو ربه أن ال يكتب له حياة إن مل يكتب له وصالً بعد هذا البني والفـراق                   
اخليمي ذا التناقض بني موقفيه يف الوصل واهلجر من صديقه يريد املبالغة يف التعبري عن وده وحمبتـه             

  :له، يقول
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ــداة وداعنـــا    آهـــاً ملوقفنـــا ـغ
  

ــري وراء الراحـــل       ودموعنـــا ـجت
  والــبني يظهــر كــل وجــد خمتــف    

  
  منــا، ويظهــر كــل حــزن غافــل     

  ال تــسقين بعــد األحبــة بالبقــا      
  

  يـــا رب إن مل تقـــض يل بتواصـــل   
  ال عــيش يــصفو بعــد جــرية عــاجل   

  
  كـــال، وال عـــذب يلـــذ لناهـــل  

  وديــار أنــس عنــد برقــة عاقــل     
  

ــا دار تطيـــب لعاقـــل    مـــا دوـ  
  يــل بظلــهاياليــت شــعري هــل أق   

  
  )٢٧٩(يومــاً يكــون بــه احملـجـب واصــلي  

    
     أما املقطوعة اليت كتبها إىل بعض أصحابه على يد ولده، فهي مقطوعة طريفة اسـتطاع ابـن                 
اخليمي من خالهلا تصوير مدى حبه هلؤالء األصحاب وذلك بإرساله ابنه فلذة كبده نائباًُ عنه إليهم،                

ل معهم كما كان يف أيام الصبا، ويالحظ يف البيت األخري من فهو رجل كبري السن ال يستطيع التواص
  :، يقول)٢٨٠(حطّان بن املعلى املقطوعة تضمني ابن اخليمي هلذا البيت من إحدى قصائد

ـزت عــن ســعيي إلــيكم كمــا    عـج
  

ـض      قــد كنــت يف عــصر الــصبا الـغ
  فـــاخترت مـــن كبـــدي نائبـــا  

  
ـــى يف تأديــــة الفــــرض    عنـ  

ـــا أوالدنــــا بيننــــا  (     فإـمن
  

  )٢٨١ ()كبادنــا متــشي علـــى األرض  أ  
    

     ومن املوضوعات البارزة يف شعر ابن اخليمي اإلخواين التهنئة، حيث كتب إىل صـديقه مشـس           
الدين بن خلكان اثنيت عشرة قصيدة ومقطوعة يهنئه فيها يف مناسبات خمتلفة، كحلول شهر رمضان،               

وىل منصباً جديداً، أو يعود إىل منصب       وعيدي الفطر واألضحى، أو عندما كان يرقّى يف منصبه أو يت          
وقد اقتصرت هذه التهاين على صديقه ابن خلكان إذ مل نعثر له على ان ألصدقاء . كان قد عزل منه

  .آخرين
  

    كتب ابن اخليمي إىل صديقه ابن خلكان يهنئه حبلول شهر رمضان الكرمي، فهذا الـشهر جـاء                 
منا هو شكر لنعمة اهللا على عباده ببقاء ابن خلكان، مث يدعو له مشتاقا للقائه، وما يأمرنا به من صيام إ 

بدوام العز واالرتقاء، ويتمىن له أن يشهد ما يليه من أشهر الصيام يف سعادة، قاهراً ألعدائه، بيد أنـه   
  :يعود ليؤكد خلو صديقه من األعداء، فالناس مجيعاً على والئه، يقول

  مـــوالي شـــهر الـــصيام واىف  
  

ـــكوهــــو مــــشوق إىل      لقاـئ
                                                  

 .١٧٦: ، المقطوعةالدیوان ١
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  يأمرنــــا بالــــصيام شــــكراً 
  

ـــــك      لنعمــــــة اهللا يف بقاـئ
  ال زلـــت يف العـــز ذا ارتقـــاء    

  
ـــك       والعــــز يعتــــز بارتقاـئ

  تبلــــغ أمثالــــه ســــعيدا    
  

ـــك      بكبــــت أعــــداء أولياـئ
  فمـــا ملـــوالي مـــن عـــدو    

  
ـك        )٢٨٢(والنــاس كــل علــى والـئ

فيها إىل مشس الدين بن خلكـان،         واألعياد من املناسبات اليت أكثر ابن اخليمي من كتابة التهاين             
فمن ذلك قصيدة قصرية كتبها إليه يهنئه فيها حبلول عيد الفطر، حيث استهلها باحلديث عن انقضاء                
شهر رمضان، وإكثار ابن خلكان من القيام بأعمال العبادة فيه، حىت إذا جاء العيد امـتأل سـعادة                  

طاء، ويدعو له يف اية القصيدة بطول البقاء        وفرحاً بوجود ابن خلكان الذي أكثر فيه من اجلود والع         
  :يف ظل حياة سعيدة ومفيدة، يقول

  تـــصرم شـــهر الـــصيام الـــذي
  

  أتــــاك فــــسددت خالتــــه    
ـــودك إمــــساكه     غمــــرت ـجب

  
ـــرت بالنــــسك عاداتــــه   وعمـ  

  وقـــد جـــاءك العيـــد لـــوالك مل  
  

  تـــــتم حماســـــن هيئاتـــــه  
  وكملــــت رتبتــــه بــــاحلالل  

  
ـــرت بــــاخلري خرياتــــه      وكـث

  ك اهللا حـــسن البقـــاء أـطــال لـــ  
  

  بلذاتـــــــه وســـــــعاداته  
  وال زال يهـــدي إليـــك الزمـــان   

  
  حماســــن ســــائر أوقاتــــه    

  ويأتيــك مــن كــل وقــت أتــى     
  

ـــــده دون آفاتــــــه     )٢٨٣(فواـئ
    

    وكتب إليه وقد خلع عليه حني درس باملدرسة الفخرية بالقاهرة مشبهاً إياه ذه اخللعة، بالكعبة               
حلجيج الوافدين إليها، نظراً لعلمه الثاقب، وجوده وكرمه، وكـذلك  الشريفة يف حسنها، ويف كثرة ا 

فإنه يشبهه بالبدر مجاالً وعلواً، ويقول بأنه ال يرتدي هذه اخللعة كي يعلو ويشرف، وإمنا ليشرف من 
  :كساه إياها، كالذي يكسو الكعبة املشرفة

  يـــا كعبـــة احلـــسن الـــذي 
  

  مــــا زال حمجوجــــا فنــــاه   
  ييـــا صـــاحب الـــذهن الـــذ  

  
  تبــــدو احلقــــائق يف صــــفاه  

  يــــا طالعــــاً خيتــــال يف   
  

ـــاه    حلــــل اجلمــــال ويف ـ  
  كالبـــدر حـــني تـــبني هـــا   

  
ــاه      لتـــه وحـــني صـــفت ـمس

  درســــت ال بــــس خلعــــة   
  

  لبـــست مـــن املـــوىل ســـناه   
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ــ      مــا إن كــستك عــال ومهـ
  

  ديهــــا بلبــــسكها اكتــــساه  )م(
ـ      كالبيـــت يكـــسى ال ليـــش

  
  )٢٨٤(ـرف بـل ليـشرف مـن كـساه          )م(

    
 وهنأه مبناسبة عودة حكم قليوب إليه، مصوراً حاجة هذا املنصب إىل ابن خلكان، فهذا املنصب                   

  :جيل ويعظم بذاته العالية اليت جتعله يف غىن عنه، يقول
  إن املناصــب لــو تقــول ألفــصحت 

  
ـــسن تعبــــد ووالء      لكــــم ـحب

ـا لــدى    وشــكت إلــيكم مــا أمل ـ  
  

  هـجــرانكم مـــن شـــدة الربحـــاء  
ـا تــسعى     لنيــل مرادهــا ولــو اـ  

  
  جــاءتكم متــشي علــى اســتحياء     

ـا تــصغي إيل خصــصت      ولــو اـ  
  

  مــا منــها حظــي بقبــولكم نــاء     
ـىن      فــبكم قــد اســتعلت وانــتم يف ـغ

  
  )٢٨٥(عنـــها بـــذاتكم ويف اســـتعالء  

    
     ومما يندرج يف إطار الشعر اإلخواين من املوضوعات، شعر العتاب واالستعطاف، حيث كتـب              

 إىل صديقه   )٢٨٧( يعاتب فيها والده ويستعطفه، كما كتب قصيدتني       )٢٨٦(وعاتابن اخليمي ثالث مقط   
  .الوزير معني الدين بن شيخ الشيوخ يستعطفه فيهما

  
     فمن عتابه واستعطافه لوالده مقطوعة كتبها إليه حني سافر ومل يعلم به، فقد خبل هذا الوالد على     

م يف ضلوعه، ويشبه خفاء سفره بالبدر السائر الذي ابنه بوقفة الوداع تاركاً نار األشواق واحملبة تضطر
  :ال يرى حني تسطع الشمس، وشوقاً للقائه انتابته اهلموم ليالياً، وغسل عينيه بدموعه، يقول

  أفــدي الــذي قــد ســار كــامت ســريه
  

  ضـــنا علـــي بوقفـــة التوديـــع   
  يــا مــانعي ضــم الــوداع اســلم ودع  

  
  نـــار الـــصبابة كلَّهـــا لـــضلوعي  

ـس البــها يــا بــدر مت      ســار يف ـمش
  

ـري بــديع        وخفــاء هــذا الــسري ـغ
  للقــاك أســدلت اهلمــوم لياليــاً      

  
  )٢٨٨(للقــاك أجلــو نــاظري بــدموعي   
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    ويستعطف الوزير معني الدين بن شيخ الشيوخ يف قصيدة قصرية، استهلها بالتعبري عـن وجـده             
 الصد واهلجران، فكل مـا      وأشواقه جتاهه، وما يستلذه من الذل والشكوى إليه، مع ما يقابله به من            

يقاسيه من صعاب وشدائد هو مطلبه إذا مل يؤد ذلك إىل إغضاب معني الدين، فهو مرجعه بعد اهللا،                  
إن مل يكـن  : ال تالم على هجرانك، كما أنين ال أالم على طلب وصالك، ويتساءل     : مث خياطبه قائالً  

كن كيفما أردت سوى    : اية القصيدة احلنو وسيليت فيه التقرب إليك، فبماذا أتوسل؟ ويقول له يف           
دوام جفائك، فمكانك من قليب لن يتغري، ويا معرضا عن شقائي وأنت يف سعادة وسرور، ما بـك                  
تستعجل  الفراق وأنت تعلم أن املوت مفرق بني األحبة ال حمالة؟ ويالحظ أن البيت األخري يف هذه                  

  :، يقول)٢٨٩(القصيدة مضمن من قصيدة شاعر غري معروف
ـلالو   جــد فيــك علــى الفــؤاد موكـّ
  

  والــصرب عنــك تــأدب مــستعمل     
  والذل والـشكوى إليـك مـع اجلفـا          

  
  والــصد منــك يلــذ فيــك وجيمــل   

  كــل الــشدئد دون مــا يفــضي إىل   
  

ـا يــسأل       إســخاط مثلــك فهــو ـمم
ـى وإليــك بعـــ   ـل ذلــك يرـجت   وملـث

  
ـل    )م(   ـــد اهللا يف كــل األمــور املوـئ

ـرت وال أنــا      لــست امللــوم إذا هـج
  

  على طلـيب وصـالك أعـذل      _ يضاَ  أ_   
  إن مل يكــن منــك احلنــو وســيلة    

  
ــي بأيـــة حالـــة أتوســـل؟    منـ  

  كن كيف شئت سوى الدوام على اجلفـا         
  

  فألنـــت يف احلـــب األخـــري األول  
ـي أنــت يف    يــا معرضــا لــشقاي عنـ  

  
  احلــاالت أمجعهــا ســعيد مقبــل     

  حــسب األحبــة أن يفــرق بينــهم (   
  

  )٢٩٠ ()ريب املنـون فمـا لنـا نـستعجل          
    

     وكما شارك ابن اخليمي أحبته وأصدقاءه أفراحهم يف املناسبات السعيدة، فإنه يشاركهم آالمهم             
وأحزام يف امللمات واملواقف الصعبة، فقد كتب إىل قاضي القضاة مشس الدين بن خلكان يف مرضه                

انئة، كذلك كتب إىل والـده   أثىن عليه فيها، ومتىن له الشفاء العاجل، واحلياة السعيدة اهل        )٢٩١(قصيدة
وقد شرب دواء أثناء مرضه قصيدة  قصرية فداه فيها بروحه، مستغربا أن يصاب جسمه باملرض، ألن  
الشرور ال تصيب نفساً خلقت لعمل اخلريات، واضطراره لشرب الدواء إمنا جاء بأمر مـن روحـه             

 أستطع الوصول إليك وأشفي غليل      إن مل : املشغولة عن جسمها باد والعلياء، ويقول له يف خامتتها        
  :شوقي بتقبيل يدك مصدر اخلري، فذاك ألن قدري دون ذلك، يقول

                                                
  .٧٥، صكفایة الطالبوالجزري، . ١/٥٦٥، زھر اآلدابوالحصري، . ٢/١٦٧،  العمدةابن رشیق، -١
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  روحــي فــداؤك إن رضــيت فــدائي 
  

  مـــن مجلـــة األدواء واألســـواء    
ـؤمل    ـسمك أن يــصاب ـمب   حاشــى ـجل

  
  حـــىت صـــفاك يـــشاب باألقـــذاء  

ـة    ـسر الــضراء تــؤذي مهـج   مــا ـجت
  

  خملوقــــة إلفــــادة الــــسراء    
ـ       اً مــشغولة لكــن روحــك دائمـ

  
  عـــن جـــسمها باـــد والعليـــاء  

  فــأردت عنــها نائبــاً يف ملكهــا     
  

ــسمي فاســـتعملت شـــرب دواء     اـجل
  إن مل اصــل وأبــل علــة صــبويت     

  
  مــن لــثم كفــك معــدن النعمــاء     

  فـــألن قـــدري دون ذاك فـــرتبيت   
  

  )٢٩٢(تقبيـــل أول أرضـــكم ودعـــائي  
    

 عزل عن منصبه والية قضاء الـديار       ويواسي صديقه قاضي القضاة مشس الدين بن خلكان حني        
املصرية، فاهللا هو الذي اختار له فراق هذا املنصب حىت يأتيه مبا هو أعظم وأجل، منصب جليل يرتفع  
عن كل املناصب األخرى، وهذا املنصب يستمد عظمته وجالله من صفات ابن خلكان يف القناعـة              

  : هم له، يقولواجلود والكرم يف اإلنفاق، ومحد الناس وشكرهم وحمبت
  مل يكــن منــصب الواليــة كفــؤا  

  
ـه اهللا وحــده      لــك يــا مــن وليـ  

  فلهـــذا شـــاء الـــويل فراقـــاً   
  

  منــه كيمــا يأتيــك بــالكفء بعــده   
  لــك بالــذات منــصب جــلّ حــىت   

  
ـدا كــل منــصب جــلّ عنــده     قــد ـغ

    ـز   وبأوصـــافك اجلميلـــة عــ
  

ـز ســواه يــصغر عنــده        كــل عـ
  ومــن األنــس بالقناعــة كــرت    

  
ــدهال يـــزال      اإلنفـــاق منـــه ـمم

ــ     والــذي يوجــب القناعــة ال عـج
  

ـده   )م(   ـــز ولكــن جــود تــسربلت ـجم
ـق محــد        وعلــى ألــسن اخلالـئ

  
  )٢٩٣(وثنـــاء ويف القلـــوب مـــوده   

    
  :     ومن طريف ما جاء يف هذا الباب ما كتبه إىل صديقه احلافظ اليغموري وكانا أرمدين

ــك يـــا خليلـــي أن عـــيين    أبـث
  

ـ     ـري مـث ـدت رمــداء ـجت   ل عــنيـغ
  حـــديث أنـــت تعرفـــه يقينـــا   

  
  )٢٩٤(ألنــك قــد رمــدت وأنــت عــيين  

  :فأجابه احلافظ  
ــا كفـــاك اهللا مـــا تـــشكو وحيـ  

  
  حماســـن مقلتيـــك بكـــل زيـــن   

  فـــإين مـــن شـــفائك ذو يقـــني  
  

  )٢٩٥(ألنــك قــد شــفيت وانــت عــيين  
                                                  

 .٤١: ، القصیدةالدیوان -١
 .٦١: فسھ، القصیدةن -٢
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لـشكوى،       واقتصرت بعض أشعار ابن اخليمي اإلخوانية اليت تناولت موضوعات، كالشكر، وا          

  .واالعتذار، على القصيدة أو املقطوعة الواحدة
    اجتهد ابن خلكان يف دفع غرامة فرضت على ابن اخليمي، فلم يتمكن إال من دفع النصف، وملـا   

  :علم ابن اخليمي بذلك كتب إليه شاكراً
  حياتـــك أوىف نعمـــة بوجودهـــا 

  
ــر آفـــات تنـــوب وأحـــزان     تكفـّ

  وإن تلحــق العبــد الفقــري غرامــة      
  

  )٢٩٦( دمـت حيـا فالغرامـة شـكران        ماف  
    

 قـصرية بلغـت   )٢٩٧(     وشكا إىل ابن خلكان ما يتعرض له من إذالل على يد النقيب يف مقطوعة   
ستة أبيات، واعتذر إىل األمري مشس الدين بن باخل عن انقطاعه عن زيارته، فهو وإن طرأ أمر ما منعه 

اب اهللا يدعو له بالسعادة الدائمة يف الدنيا واآلخرة         عن زيارته وارتياد بابه للخدمة، فإنه يقف على ب        
وصفات هذا املوىل جعلت له     . بنية صادقة خملصة، فوده له دائم ال يزول، ألنه تفرع من أصول زكية            

يف كل قلب حب عذري طاهر، مث يأخذ يف ذكر صفاته، فهو صاحب مهة كسروية نسبة إىل كسرى 
 بن أيب طالب، وسرية عمرية نسبة إىل عمر بن اخلطـاب،            ملك الفرس، وجرأة علوية نسبة إىل علي      

وذكاء عطاردي نسبة إىل كوكب عطارد، ونفس وصفات مشسية بدرية، وخيتتم القصيدة بالدعاء له              
  :باحلياة السعيدة  والعز األبدي، والسرية املرضية، يقول

ـة    إن نــأت يب عــن الزيــارة نيـ  
  

ــة    فعهـــود الـــود القـــدمي وفيـ  
  ى البــاب للـخـدولــئن مل أكــن علــ  

  
  مـــة ارتـــاد بكـــرة وعـــشية   )م(

  فعلــى بــاب اهللا ســبحانه قــد     
  

  قمت أدعو لكـم دائمـاً بـأخلص نيـة           
  أن تـــدوم الـــسعادة الدنيويـــة   

  
  لكـــم والـــسعادة األخرويـــة    

  ودنـــا ال يـــزول إذ هـــو ود    
  

  فرعتــه تلــك األصــول الزكيــة     
  وصــفات املــوىل أصــارت لــه يف   

  
  كـــل قلـــب صـــبابة عذريـــة   

  وية، واقتحـــاممهـــة كـــسر   
  

  علــــوي وســــرية عمريــــة    
  وذكــــاء عطــــاردي، وذات   

  
ـــسية بدريــــة      ومعــــان ـمش

  دمـــت ذا عيـــشة تلـــذ وعـــز  
  

  )٢٩٨(أبـــدي وســـرية مرضـــية    
                                                                                                                                         

، ااجي، . ٤/٣٣٨، ات ي، .  ١٠٧-٣/١٠٦، ان ونیني،  -٤
١/١٠٨. 
 ١٥٥: ، المقطوعةالدیوان -١
 .١٦٠: ، المقطوعةنفسھ -٢
 .١٦٥: ، القصیدةنفسھ -٣

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
     يستشف من أشعار ابن اخليمي اإلخوانية أنه كان على عالقة ودية متينة جداً بأحبته وأصدقائه،               

 بن خلكان، إذ مل تنحـصر موضـوعات هـذه    وال سيما والده وصديقه قاضي القضاة مشس الدين  
األشعار وأغراضها يف لون واحد، بل وجدناها تتعدد وتتفرع لتأخذ أشكاالً خمتلفة، ويف ذلك إشارة               
واضحة إىل أن هذه العالقات قد امتدت لفترات طويلة، وهذا التنوع يف العالقات الودية، وامتدادها               

  .قاء املخلصني الود كل جتاه اآلخرلوقت طويل، ال يقوم إال بني األحبة واألصد
  


              حيتل هذا الغرض الشعري جانياً كبرياً من ديوان ابن اخليمي بعد شعره اإلهلي واإلخواين، وهـو 

وابـن  . )٢٩٩(بذلك حيتذي سنة شعراء عصره الذين أكثروا من طرق هذا الغرض وقرض الشعر فيـه        
 أو نيل حظوة عند ملك أو سلطان أو وزير أو أمري كمـا  اخليمي ال يهدف من وراء مدحه التكسب  

هو احلال بالنسبة لكثري من شعراء ذلك العصر الذين اختذوا من مدح امللوك والسالطني مهنة جلـين                 
: ، بل جنده يقتصر مدحه على غرضني ال مكان للتكسب فيهما، مهـا            )٣٠٠(أرزاقهم وإعالء مراتبهم  

  .)٣٠١( يتناول صفات األقارب واألصدقاء واألعياناملدح النبوي، واملدح املناقيب الذي
  


على يد الشعراء املصريني    _       أصبح مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف القرن السابع اهلجري            
واحتلت قصيدة املدح النبوي مكاناً هاماً      . )٣٠٢(غرضاً قائما بذاته ال يشاركه القصيدة شيء سواه       _ 

راء هذا العصر حىت أننا ال جند ديوان شعر خال من هذا الغرض، بل لقد وضـعت                 عند كثري من شع   
ومما ساعد على ازدهار املدائح النبوية آنذاك، اضطراب احلياة الـسياسية  . )٣٠٣(دواوين اقتصرت عليه  

بسبب التنازع بني السالطني أو األمراء، وسوء احلياة االجتماعية، وتدهور األوضـاع االقتـصادية،      
ألخطار على بالد املسلمني من قبل األعداء الطامعني يف الشرق والغرب، وإحساس الناس             وجشوم ا 

فهـذه  . )٣٠٤()عليه الـسالم  (بالتقصري املخزي يف حفظ التراث العظيم الذي جاء به الرسول الكرمي            
                                                

 .٨/٢٨٣، عصر سالطین الممالیكمحمود رزق سلیم، :  انظر-١
 .١٤٨، صاألدب العربي في العصر المملوكيمحمد كامل الفقي، :  انظر-٢
، وكي     وبي،   . وكي       -٣

 .١٠٧-١٠٤ص
  .٢١٧-٢١٦ صاألدب الصوفي في مصر،علي صافي حسین، :  انظر-٤
 .٣٠-٢٩، الدراسة، صمسیةالمطالع الشالنواجي، :  انظر-٥
 صر ي،  . ٤٥٨، صة ا،  : ر-٦

 ن   ب،   .  ٦١، صة وشوقي ضیف،   . ١٥٠، ص المملوكي
 .٢٠٠، صالممالیك
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 العوامل جمتمعة ساعدت على توقد العاطفة الدينية لدى الشعراء مما دفعهم لقول تلك القصائد الطوال        
  .والتغين مبناقبه وفضائله ومعجزاته) صلى اهللا عليه وسلم(يف مدح الرسول 

  
قصيدتان، تعد إحـداها أطـول قـصائد    ) صلى اهللا عليه وسلم(     البن اخليمي يف مدح الرسول     

الديوان إذ بلغت مخسة وستني بيتاً، وهي القصيدة اليت استهل ا ديوانه تيمنـاًُ بالرسـول الكـرمي                  
وتأيت املدحة األخرى يف الصفحات األخرية من الـديوان، وموازنـة           ).  وسالمه عليه  صلوات اهللا (

  .بالقصيدة األوىل فإا تعد قصرية نسبياً إذ مل تتجاوز أبياا الثمانية عشر بيتاً
  

     بدأ ابن اخليمي مدحته الطويلة اليت جعلها فاحتة ديوانه مبقدمة الشوق واحلنني إىل الديار املقدسة               
فيذكر طيبة ويثرب ووادي العقيق ). صلى اهللا عليه وسلم(جاز، والتغين ا رمزاً إىل حب الرسول باحل

  :معرباً عن أشواقه وحنينه جتاهها، قائالً
ـاض الغياهــب    إىل هــذه األضــوا ـخت

  
  ويف هــذه األهــوا تفــاض الــسواكب   

ـا أنفــس ونفــائس      وتبــذل منـ  
  

  وتــشقى قلــوب بالــسرى وقوالــب   
ـشى املنايــ     ا يف املــسري إىل املــىنوتـغ

  
  وتلقى العـدى وجـدا وتقلـى احلبائـب          

  وتطوى ا من نــحو أحبابنـا مهـا          
  

ـب    )م(   مــه ســطرا الواخــدات النجاـئ
  حروف حروف يف سطور علـى طـرو         

  
  ســها رافعــات خافــضات نواصــب   )م(

  علــيهن مــن ســقم املــساق ســوابغ  
  

  وهــن ضــوام يف املــضى ســواغب    
  طفهـا إذا ما جـزمن الـسري جـرت بع          

  
ـب      صــبا يف نــداها طيــب طيبــة ذاـئ

  وإن الح عن قـرب مـن احلـي بـارق       
  

ـرق الــصبابة راقــب       لــه أبــدا ـط
ـرب    ـار عــن بــان يـث   وأنبــأت اآلـث

  
  )٣٠٥(بــأن بــسيط ظلــه متقــارب     

    
فيأخذ يف ذكـر    ) عليه السالم (     مث خيرج بعد هذه املقدمة إىل غرض القصيدة الرئيس، مدح النيب            

فه الكرمية، ومعجزاته العظيمة، فهو حممد املبعوث للناس كافة، وإطاعته واجبة           سريته العطرة، وأوصا  
على كل مسلم مؤمن، ورتبته تفوق رتبة غريه من األنبياء، وقد خصه اهللا مبعجزات كثرية، كإحيائه                
البن األنصارية،، وإبرائه للفىت املمسوس، ورده لعني قتادة بن النعمان يف معركة أحد، وغري ذلك من              

  :ثل هذه املعجزات، يقولم
  حممـــد املبعـــوث للنـــاس كافـــة

  
  وطاعتــه فــرض علــى الكــل واجــب   

  
                                                

 .١: ، القصیدةالدیوان -١
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  ومـــازال ســـرا للنبـــوة ســـالكا
  

  علـــى رتـــب واألنبيـــاء مراتـــب  
  تبــدى كــامال فيــه ســرها   ....  

  
  وبينـــهما ســـر الكمـــال يناســـب  

ـزام      وأبــدى كمــا أبــدوه مــن معـج
  

ـب       وخصــصه بالفــضل منــها عجاـئ
  بعــد موتــهفأحيــا ابــن أنــصارية    

  
  وأبــرى ابــن أخــرى مبتلــى ال خياـطـب  

ـزام      وأبــدىكما أبــدوه مــن معـج
  

ـب       وخصــصه بالفــضل منــها عجاـئ
  وعــني فــىت النعمــان يف احلــال ردهــا  

  
  وقد كـان أرادهـا مـن النبـل ضـارب            

  وجاءت لـه األشـجار متـشي خواضـعا          
  

ـــاوب     تباديــــه بالتــــسليم مث ـجت
  وقبـــل نعليـــه الـــبعري وأقبلـــت   

  
  يـــه الربـــا والربـــاربعليـــه حتي  

  وأشــبع ألفــا كــان صــاعا طعــامهم   
  

  وما شـاب ذاك الـصاع بـالنقص شـائب           
ـر مــاحل املــاء ريقــه         ومــج ببـئ

  
  )٣٠٦(فال ماؤهـا ملـح، وال هـو ناضـب           

    
  :ويشري إىل حادثة اإلسراء واملعراج، فيقول

  وأســري بــه حــىت ألقــرب مــن دنــا
  

  ومن قاب قوسـني انتـهى وهـو طالـب           
ـ       اك ومــوطنوصــار إىل حــال هنـ

  
ـب     )٣٠٧(متنيهمــا مــا اســطاعه قــط راـغ

    
إىل االستعانة باحلديث الـشريف والـشعر       ) عليه السالم (     ويلجأ ابن اخليمي يف مدحه للرسول       

: فضلت على األنبيـاء بـست     ) : "عليه السالم   (  القدمي، فقد أشار يف ثنايا هذه القصيدة إىل قوله          
ت يل الغنائم، وجعلت يل األرض طهوراً ومـسجداً،         أعطيت جوامع الكلم،ونصرت بالرعب، وأحل    

، كذلك فإنه يضمن عجز أحد األبيـات، عجـزاً          )٣٠٨("وأرسلت إىل اخللق كافة، وختم يب النبيون      
  :مشهوراً أليب فراس احلمداين يف بيته

  ومــن مــذهيب حــب الــديار ألهلــها 
  

  )٣٠٩(وللنــاس فيمــا يعــشقون مــذاهب   
  :يقول  

  وخــول موعــود الــشفاعة للــورى  
  

ــز آيـــب      وكـــل نـــيب مث للعـج
  وحــل لــه أخــذ الغنــائم خاصــة    

  
ـب      وردت بنــصر الرعــب عنــه الكتاـئ

  وأعطــي مفــاتيح الكنــوز فعافهــا    
  

  اهتمــام لــه عمــا ســوى اهللا عــازب   
  

                                                
 .١:  القصیدة،الدیوان -١
 . نفسھ، والقصیدة نفسھا-٢
 ).٥٢٣:(، الحدیث رقم٣/١٧٦٥، صحیح مسلم البخاري، -٣
 .٢٣، صالدیوان أبو فراس الحمداني، -٤
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  ومل يـــرض إال خلـــة اهللا خلـــة  
  

  )٣١٠ ()وللنــاس فيمــا يعــشقون مــذاهب(  
    

  
يا خري  : ته وعلو رتبته، فيخاطبه قائالً    مصوراً عظم ) صلى اهللا عليه وسلم   (     ويتابع مدحه للرسول    

من سارت إليك الرواحل، ويا من مجيع جنوم السماء غربت؛ ألن جثمانك يف التراب، فمنــزلتك                
  :يف أعلى الدرجات يا جميب الدعوات، وعامل الغيب، يقول

  أيــا أمحــد املختــار يــا أمحــد الــورى
  

ـب      يــا خــري مــن زمــت إليــه الركاـئ
ـرى جثمانــه       فألجــل ذاومــن يف الـث

  
  مجيــع مــنريات الــسماء غــوراب     

  ومــن دوحــه يف منتــهى درج العــال   
  

ـب        وداعيــه مــسموع لــه واملخاـط
  ويــا خــري علــم الغيــب يــا ـحبـر دره  

  
  )٣١١ (ويــا مــن لــه األدىن لــه واملناســب  

    
، فقد أخرجه   )عليه السالم (     ويالحظ يف هذه األبيات إفراط الشاعر وإسهابه يف وصف الرسول           

وقد علق غازي شبيب على هذا اإلسـهاب يف وصـف   .  البشر، مضفياً عليه صبغة إهليةمن مصاف 
يف سياق تناوله احلديث عن وسط قصيدة املديح النبوي عند شـعراء   ) صلى اهللا عليه وسلم   (الرسول  

العصر اململوكي، مشرياً إىل أن هؤالء املداح يستحضرون الرسول على حنو مثـايل بـالغ الكمـال               
ريقة جتعل منه عنصرا تصوريا، ملحميا، يلتقـي فيـه اخليـال واحلقيقـة، والواقـع                واجلالل، بط 
  .)٣١٢(واألسطورة

  
  :قائالً) عليه السالم(وخيتتم مدحه بالصالة والسالم على الرسول 

  عليــك ســالم مــن ســالم مــضاعف
  

  جديــد علــى مــر املــدى متعاقــب    
  وصلى عليـك اهللا مـا وضـح الـضحى           

  
  )٣١٣(كـب والحت على لوح الـسماء الكوا       

، فكتب قصيدة استهلها    )صلى اهللا عليه وسلم   (     وسأله شخص أن ينظم أبياتاً يف مولد املصطفى           
بالصالة عليه وتعداد صفاته الكرمية، فالزمان وأهله شرفا بوجوده، وله الوسيلة والفـضيلة واملقـام               

فهدى احلائرين، وأظهر للناس احملمود يوم القيامة، وبشر مبولده قبل مقدمه، ومبولده جال ظالم اجلهل          
  :طرق الرشاد، ومدهم ببحر علم زاخر، يقول

                                                
 .١: ، القصیدةالدیوان -٥
 .١: ، القصیدةالدیوان -١
 .٦٨، ص المدیح النبوي في العصر المملوكيفنغازي شبیب، :  انظر-٢
 .١: ، القصیدةالدیوان -٣

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  أزكى الـصالة مـع الـسالم الـسرمدي        
  

  أبــد الزمــان علــى الــنيب حممــد     
  شــرف الزمــان وأهلــه بوجــوده     

  
ـدو      شــرفاً يــروح علــى الوجــود ويـغ

  ولــه الوســيلة والفــضيلة وحــده     
  

  ومقامـــه احملمـــود يـــوم املوعـــد  
  ة قبلـــهجـــاءت مبولـــده البـــشار  

  
  وخــوارق العــادات وقــت املولــد     

  واىف وليل اجلهـل قـد حجـب اهلـدى            
  

  فبـــدا الـــصباح بنـــوره املتوقـــد   
  فهــدى ضــالل احلــائرين بنــوره     

  
  حــىت اســتبان ضــالل مــن مل يهتــد   

  أبــدى لنــا ســبل الرشــاد ومل يــدع   
  

  منــها ســبيالً فهــو أكمــل مرشــد    
ـر علــم زاخــراً       قــد مــد فينــا ـحب

  
   ســهل املــورد عــذباً لذيــذ الــورد   

  كــل لــه منــه بيــان رشــاده      
  

  )٣١٤(مــن عــارف أو ناســك متعبــد    
    

يف تعداد بعض معجزاته وصفاته إىل أن ينتهي إىل أن هذه األوصاف ال             _ بعد ذلك   _      مث يأخذ   
ينتهي تعدادها، وأن مدحه له عاجز عن بلوغ غايته، ويدعو اهللا أن يوفقه لنهج سبيله، وأن يكتب له                  

  :يوم القيامة، يقولمنه الشفاعة 
  أوصـــافه مـــا ينتـــهي تعـــدادها

  
  فاملــدح يقــصر عــن بلــوغ املقــصد   

  يـــا رب وفقنـــا لنـــهج ســـبيله   
  

  )٣١٥(واكتب لنـا منـه الـشفاعة يف غـد           
    


 املناقيب الذي عثرنا عليه يف ديوان ابن اخليمي، والده، وعـدداً مـن اصـدقائه      ح    تناول شعر املد  

  :ألدباء والعلماء، وبعض األعيان من الوزراء والقضاة، وقد اختذ هذا الشعر شكلنيالشعراء وا
  .القصائد الطويلة، اليت بلغت ست عشرة قصيدة -
 .املقطوعات القصرية، وبلغت أربع مقطوعات -

  
     نال والد ابن اخليمي النصيب األوفر من هذه القصائد واملقطوعات، فقد كتب إليه مادحـاً يف                

ومن أبرز املعاين اليت يتطرق إليها ابن اخليمي حني ميدح والده، هـو  . د ومقطوعة واحدةثالث قصائ 
فقد كتب إليه مدحة بلغت مخسة ومخسني بيتـاً افتتحهـا   . احلديث عن مناقبه وصفاته، والثناء عليه   

مبقدمة غزلية استغرقت أكثر من نصف القصيدة ليدخل بعد ذلك إىل مدحه وذكر صفاته، كالكرم،               
  :ة العلم واملعرفة الثاقبة، والعدل والتروي، والتقوى والتواضع، يقولوسع

                                                
 .١٨٦: ، القصیدةالدیوان -١
 . نفسھ والقصیدة نفسھا-٢
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  ملــك الكــرام وحيــد أهــل زمانــه
  

  شــيخ املــشايخ ســيد الــسادات     
  ذو مهــة شــرفت فيــسخط قولــه    

  
  املــداح هــذا مــن ذوي اهلمــات     

ـا        مــترته يقــظ فــال فــرح ـمب
  

  يــأيت اعتــراه وال أســى لفــوات     
  ومـــسدد اآلراء يعـجــز غمـــضها  

  
  النــهى، ومــسدد اخلــالت  أهــل   

ـ      ومــبني للمــشكالت بعلــم اكــ
  

  ـتـــسبته مهتـــه، وعلـــم ذايت    )م(
  ويــرى العواقــب يف ابتــداء أمــوره   

  
  بـــضياء أفكـــار بـــد يهيـــات   

  وإذا اعتـــربت حمققـــا أحوالـــه   
  

  ألفيتـــهن خـــوارق العـــادات    
  رفــع التواضــع قــدر رفعــة شــأنه   

  
  عــن نقــص نــسبته إىل الــدرجات    

   عابــديف كــل مــا يــأيت، ويتــرك   
  

  هللا، واألعمـــــال بالنيـــــات   
  قــد البــس الــدنيا بقلــب عــارف   

  
  متجنـــب بـــالعلم للـــشبهات    

  يف اجلهــر يعطــي مــا يقــل وإنــه   
  

ـر منــه بالربكــات        يف الــسر يكـث
  يهــوى ســؤال الوفــد حبــا للعطــا  

  
  فــسؤاهلم مــن أعظــم القربــات     

  ويــسؤه منــا تعــاطي شــكره      
  

  )٣١٦(فكأننـــا نعـــصيه بالطاعـــات   
    

  :ة أخرىويقول يف مدح
  وخــذ مــن حــديث يــستريح حلــسنه

  
  فــؤاد الفــىت العــاين وتــسلو الثواكــل   

  حديث صـفات الـسيد احلـرب والـدي          
  

ـل       اإلمــام تقــي الــدين مــن ال مياـث
  ففــي يومــه بــاجلود حييــي خالئقــا   

  
  ويف الليــل حييــي الليــل والبــدر آفــل   

  وذا شــأنه يف كــل يــوم وليلــة     
  

  مــدى الــدهر ال ينــسى وال يتكاســل   
ـوث، والــصوم، والقــرى فأي     امــه للـغ

  
  وبــذل العطــا عفــواً ملــن هــو ســائل  

  وليالتــه ســبحان معطيــه دائمــا     
  

  تقربــــه هللا فيهــــا النوافــــل   
  لــه يف قلـــوب الــصاحلني حمبـــة     

  
  فكــم راكــب منــهم إليــه وراجــل    

  إذا مــا ابتــدى أمــراً درى ببديهــة    
  

  لــه، وبكــشف مالــه األمــر آيــل     
  أو اختلفـــت آراء قـــوم وأمـــت   

  
  )٣١٧(ضى بينها مـن رأيـه احلـق فاصـل         ق  

    
  

                                                
 .١٤١: ، القصیدةالدیوان -١
 .١٤٧:  نفسھ، القصیدة-٢
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، وكذلك يف مقطوعة من بيـتني       )٣١٨(     ويتكرر احلديث عن هذه الصفات نفسها يف مدحه ثالثة        
  :يقول فيها

  أمهذب األخالق فهـي بوصـفها الــ       
  

  يقظــــان مل حتــــتج إىل تنبيــــه  )م(
  أخلصت يف املعـروف فاسـتغنيت عـن         

  
  )٣١٩(شــكر عليــه وعــن ســؤال فيــه   

    
كرنا يف الفصل السابق أن ابن اخليمي اتصل بعدد من شعراء عصره و أدباءه وعلماءه، وكانت                     ذ

تربطه م عالقات ودية، معتمدين يف ذلك على ما جاء يف ديوانه من قصائد مدح أرسل ا إليهم،                   
  .أو مراسالت شعرية مدحية دارت بينهم

ع راداً على قصيدة كان قد أرسلها إليه، فكتب      أجاب ابن اخليمي صديقه مجال الدين بن أيب الربي
إليه مدحة بلغت مخسة عشر بيتاً افتتحها بالتعبري عن عجزه عن شكره ومدحه، فأوصافه أعظم مـن          
هذا املدح وال جمال حلصرها وعدها، وما امتناعه فيما سبق عن هذا املدح إال لكونه عاجزاً عن القيام          

م عظمة هذا املمدوح، وأبسط لعذره عن هذا االمتنـاع، لكنـه   به، ويرى أن هذا العجز أوىل به أما  
يكتب إليه هذه املدحة حبا يف ترفيه كالمه ومسعه مبا يف هذا املدح من لذيذ الكالم، ويؤكـد ابـن                    

يف مدح قصيدة ابن أيب الربيع اليت بعث ا إليه، فيثين           _ بعد ذلك   _ اخليمي حبه لصديقه، مث يأخذ      
  : ويشبهها بالعرائس والدرر، ويشبه امتزاجها، باخلمرة املسكرة، يقولعلى ألفاظها ومعانيها،

ـاذا أؤدي واجــب احلمــد والــشكر    ـمب
  

  وال قــدريت اهــل لــذاك وال قــدري    
  ومن أيـن يل وقـت لـشكري بـركم؟           

  
  ومــايل كمــا شــئتم فــراغ مــن الــرب   

  ومــدحي لكــم أىن أقــوم حبقــه     
  

  وأوصافكم جلـت عـن املـدح واحلـصر          
  كي ألين عــاجز وقــد كــان إمــسا   

  
  عــن املــدح أوىل يب وأبــسط للعــذر    

ــي تـــنعم منطقـــي     ولكـــنين أبـغ
  

  ومسعي مبـا يف املـدح مـن لـذة الـذكر             
  وإين ألهــواكم ومــا ألخــي اهلــوى   

  
  وإن قل عـن ذكـر األحبـة مـن صـرب             

  - - - - - - - - - - - - - - 
- -   

  - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                                                
 .١٨٨: ، القصیدةالدیوان ١
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  -------------------------    ------------------أتيت بنظم 
  له احلسن نظمـا الح مـن أفـق العلـى          

  
  ----------------فودت له الشعرى  

ـل العــرائس جتتلــي      وألفاظــه مـث
  

ـل املعــاين مــا تقلــدن مــن در       ومـث
  متــازج معنــاه اللطيــف ولفظــه     

  
  )٣٢٠(فأســكرنا واخجلــة املــاء واخلمــر   

مر بن الفارض يف مرضه، مدحه يف قصيدة من أربعة عشر      وعندما عاده شيخه وصديقه الشاعر ع  
بيتاً، بدأها بشكره على هذه الزيارة اليت رفعت من قدره وشأنه، ليخلص إىل مدحه ذاكراً عدداً مـن   
صفاته، فهو مقيم الشرع وحافظه، وصايف القلب والفكر، وواسع العلم، صادق النية، عادل، شجاع، 

وابن اخليمي يقرن هذا املدح بالدعاء له باحلفظ        ). هللا عليه وسلم  صلى ا (تابع سرية أصحاب الرسول     
  :والسعادة، يقول

  يــا مقــيم الــشرع يــا حافظــه   
  

  دمـــت حمفوـظــاً بآيـــات القـــرآن  
  أنــت صــايف القلــب والفكــر معــا   

  
  واســـع العلـــم وحمفـــوظ اجلنـــان  

  خملـــص النيـــة مـــأمون الـــسطا  
  

  نافـــذ اهلمـــة مـــسعود الزمـــان   
   تــابع ســرية صــحب املــصطفى     

  
ـاين      )٣٢١(صــاحب القــرآن والــسبع املـث

    
:      ويطالعنا ديوانه مبراسالت شعرية مدحية بينه وبني عدد من أصدقائه، بينهم اثنان من الشعراء مها

فقد كتب إليه ابن النقيب مادحاً ومعرباً عن شوقه لسماع شـعره  . ناصر الدين بن النقيب والتيفاشي  
  :العذب، قائالً

  ملــنعمأنــا عبــد البــن عبــد ا   
  

  ولـــه يف كـــل فـــضل أنتمـــي   
ــدا      حبـــه خـــالط روحـــي فـغ

  
ــزوج بلحمـــي ودمـــي     وهـــو ـمم

  ياشــهاب الــدين يــامن فـــضله     
  

  مـثــل نـــور الـــشمس أو كـــالعلم  
  أوحــشت مسعــي معانيــك الــيت      

  
  مل تـــزل توضـــح لـــبس املبـــهم   

  كــل معــىن يــشرق اللفــظ بــه     
  

ــل إشـــراق العلـــى بـــاهلمم      مـث
  أي لفـــــظ ذوقـــــه يف أذين   

  
ـل طعــم ا     )٣٢٢(لــشهد ذوقــاً بفمــيمـث

    
  

                                                
 .١١:  نفسھ، القصیدة-٣
  .٢٣: ، القصیدةالملجق -١
 .١٦٨: ، القصیدةالدیوان -٢
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     فيجيبه ابن اخليمي يف قصيدة بلغت واحداً وعشرين بيتاً خصص القسم األعظم منها المتـداح               
  قصيدته، فشبهها بالعروس حسناً، وشبه الطرس الذي نقشت عليه بالسماء، واخلط الذي نقشت به 

عما تبعثه معانيها وألفاظها يف نفسه من بالنجوم املضيئة الزاهرة اليت زانت هذه السماء، كذلك حتدث 
سرور، مبا تشتمل عليه هذه املعاين واأللفاظ من ينابيع احلكم، إىل أن خيتتم قصيدته بشكر ابن النقيب          
على مدحته، وما غرزه من خالهلا يف ذهنه من أفكار فاضلة، منتظراًَ أن تثمر له قدرة الشكر الـذي                   

  :ري أن يرتقي أعلى الرتب، وأن يعمه اخلري، يقوليعجز عنه، ويتمىن له يف البيت األخ
  واجــب شــكري ملــن أرســلها    

  
  ومـــن الواجـــب شـــكر املـــنعم   

ــرس املـــوىل بـــذهين نبـــذا      ـغ
  

  نبــها مــن كــل فــضل حمكــم      
ــرس أن يثمـــر يل      فـــانتظرت الـغ

  
  قـــدرة الـــشكر لتلـــك الـــنعم   

  مث أقـــدمت مـــع العجـــز ومل    
  

  يـــك هـــذا يل لـــو مل ترســـم   
  تبتينأنــا عبــد لــك قــد كــا      

  
  عاملــــاً يب اخلــــري أو مل تعلــــم  

ــومي أنـــا عنـــها عـــاجز      وـجن
  

  وأنـــا العبـــد دوامـــا فـــدم     
  وارق أعلــى رتــب عــن رتــب     

  
  )٣٢٣(وابـــق مـــوىل نعـــم يف نعـــم  

    
     ومن املعاين املألوفة يف شعر ابن اخليمي املدحي، اليت جندها مبثوثـة يف كـثري مـن قـصائده                   

إيفائه ممدوحه حقه يف املدح، وأنه دون قدر هذا املدح، فمن    ومقطوعاته املدحية، تصويره لعجزه عن      
  :ذلك مقطوعة كتبها إىل العامل عالء الدين بن النابلسي يقول فيها

ـل عــن احلــصر   صــفاتكم احلــسىن ـجت
  

  وإحــسانكم مــا إن يكافيــه شــكري    
ـىن      وأنــتم عــن املــداح مثلــي يف ـغ

  
  مبا لكم قـد شـاع مـن أحـسن الـذكر             

  ن قـدر مـدحكم    فها أنا عند العجـز عـ        
  

  )٣٢٤(وقفت، وهـذا القـدر أدىن إىل قـدري      
  

                                                
  .١٦٩: ، القصیدةالدیوان -١
  .١٦٢: لمقطوعة نفسھ، ا-٢
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  :وقوله للعامل شهاب الدين السهروردي يف صدر مدحة طويلة

ــت كنـــت مقـــصرا    إين إذا بالـغ
  

  )٣٢٥(مــدحكم، فلــزوم عـجـزي أســلم يف  
    

  
  :     كذلك قوله مادحاً الوزير عماد الدين بن شيخ الشيوخ يف قصيدة من مثانية وثالثني بيتاً

  ي مــدحك أعلــى أن أقــوم بــهمــوال
  

ـد بعفــو ورضــوان كمــا عرفــا       فـج
  وال تلــم قاصــرا عــن كنــه مــدحكم  

  
  )٣٢٦(كم يستطيع اللسان الرطـب أن يـصفا         

    
     ابتعد ابن اخليمي يف مدحه املناقيب عن املبالغة املفرطة يف تعظيم ممدوحه ومتجيده، فهـو مـدح                 

العلمية احلقيقية مع إضفاء صبغة مـن العظمـة         يهدف إىل إبراز صفات املمدوح اخللقية والدينية و       
والتمجيد على هذه الصفات دون اإلسهاب وجتاوز احلد يف تصوير هذه العظمة وهـذا التمجيـد،                
فشاعرنا ال يكتب مدحاً سياسياً حىت يشطح ويبالغ فيسم ممدوحه مبا ليس فيه بقصد نيل جائزة منه،                 

 صادقاً غايته املدح إعجاباً وتغنياً مبناقـب املمـدوح    أو حظوة ومكانة عنده، بل يكتب شعراً مناقبياً       
العالية بال جماملة أو تزلف، وهذا ما أشار إليه ابن اخليمي يف سياق مدحه لصديقه احلمـيم قاضـي                   

  :القضاة مشس الدين بن خلكان، وذلك عندما يقول
  موالي أوصافك احلـسىن قـد اشـتهرت       

  
ـا األشــعار واخلطــب     فينــا تــسري ـ  

  غريبــاً بالثنــاء علــى فمــا ذكــرت   
  

  عليــاك لكنــها العــادات والــدرب     
  ولــيس يل عــادة باملــدح ســابقة     

  
ـذا الفــن أكتــسب   مــا كنــت قــط ـ  

ـذا املــدح جــائزة     ولــيس قــصدي ـ  
  

ــري ود منـــك يل أرب     ولـــيس يف ـغ
  حــسيب قبــول وإقبــال منحتــهما     

  
  )٣٢٧(منك ابتداء مها مـن خـري مـا ـب            

    
مي عن املبالغة يف مدحه أنه امتنع عن ذلك بشكل تام، بـل جنـده يف                     و ال يعين ابتعاد ابن اخلي     

موضعني من هذا الشعر جينح حنو اإلفراط يف وصف ممدوحه، وذلك عندما يقول يف الوزير عمـاد                 
  :الدين بن شيخ الشيوخ

  مــن لطفــه مــر يب يومــا مبوكبــه  
  

  )٣٢٨(وجانــب األرض منــه هيبــة رجفــا  
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  :شقيق الوزير عماد الدين الوزير معني الدين بن شيخ الشيوخويقول يف قصيدة أخرى مادحا 
  لــو مل تكــن يــا مــن يعــز نظــريه 

  
  )٣٢٩(ما كان قـط علـى الـسعادة رونـق           

    
     بيد أن هذين البيتني ال يذكران أمام هذا الكم اهلائل من األبيات اليت حوا قصائد ابن اخليمـي                  

  .ومقطوعاته املدحية
لعصر يفتتح ابن اخليمي عدداً من مدائحه مبقدمات تراوحت بني الغـزل          وجريا على سنة شعراء ا    

اإلهلي، والشوق واحلنني، أما القسم األكرب من هذه املدائح، فقد كان يدخل إىل غرضه مباشرة دون                
ويتناول وسط القصيدة تعداد مناقب املمدوح وصفاته، وشكره، والثناء عليه وعلى هـذه            . مقدمات

أما خواتيمها فكثرياً ما تنضوي على الدعاء للمدوح بكل ما       . عالية اليت يتحلى ا   املناقب والصفات ال  
  .هو خري يف دنياه وآخرته، وبطول البقاء

  
     يدعو ابن اخليمي لقاضي القضاة حممد بن عني الدولة يف خامتة مدحة طويلة اسـتغرقت سـتة                 

 دنياه وآخرته، وبنور من العرفان باهللا حىت        وثالثني بيتاً، بدوام السعادة ورضا اهللا، والعز السرمدي يف        
  :إذا رآه الناس يف وجهه احلسن اهتدوا، يقول

  أدام لـــك اهللا الـــسعادة والرضـــا 
  

  عليــك وعــزاً يف احمللــني ســرمدا     
  ونــوراً مــن العرفــان بــاهللا مــن رأى   

  
  )٣٣٠(خمائلــه يف حــسن وجهــك اهتــدى  

    
 الدين بن شيخ الشيوخ، يدعو له بالبقاء مقدار مـا           ويف خامتة مدحته اليت كتبها إىل الوزير معني       

  :يتلى عليه من الثناء الذي ال يبلى، وبالعيش السعيد الدائم، وزوال أعدائه، يقول
  دم يــا معــني الــدين مــا دام الثنــا  

  
  يتلـــى عليـــك وإنـــه ال خيلـــق   

  ال زلــت يف عــيش يــسرك باقيــاً     
  

  أبــداً وال عاشــوا عــداك وال بقــوا    
  

                                                                                                                                       
 .١٥٠:  نفسھ، القصیدة-٣
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  لــيس مبمكــن مــاتوا بغــيظهم و 
  

  )٣٣١(كــون الــذي يــشناك حيــاً يــرزق  
    

  
  
  


     رأى النقاد القدماء أن الرثاء من أكثر األغراض اليت تكلم فيها الشعراء، ألنه مل يعر أحـد مـن                
مصيبة حبميم، وذلك قضاء اهللا على خلقه، فكل شاعر إما يقرض متعزياً أو معزياً، وإما متصرباً وإما                 

كذلك فإم عدوا الرثاء نوعاً من أنواع املدح للميت، فال فرق بني املرثية واملدحة سوى . )٣٣٢(حمتسباً
وليس يف ذلك   . كان، وتوىل، وعندما به كيت وكيت     : ذكرهم يف اللفظ ما يدل على أنه هلالك مثل        

وكأننـا  . )٣٣٣(ما يزيد يف املعىن أو ينقص فيه؛ ألن تأبني امليت إمنا هو مبثل ما كان ميدح به يف حياته                  
املدح ثناء على املمدوح ودعاء له بطول البقاء، والرثاء ثناء  علـى املمـدوح،               : ؤالء النقاد قائلني  

  .وبكاء وحتسر على موته ورحليه، ودعاء له بالرمحة
  

أما النـدب   . ندباً، وتأبيناً، وعزاء  :      قسم بعض العلماء فن الرثاء من حيث املضمون ثالثة أقسام         
وجعل التأبني للمواقف الرمسية فخص به اخللفاء والوزراء . هل واألقارب ومن يرتلون مرتلتهمفبكاء األ

وجعل العزاء بسمو التفكري حبقيقة املوت واحلياة، وفلسفة الوجود . واألمراء والعلماء واألدباء والبلدان
  .)٣٣٤(والعدم واخللود

  
ائد الطويلة، اليت بلغت تسع قصائد يرثي فيها             اختذ الرثاء عند ابن اخليمي شكالً واحداً هو القص        

وميكننا تصنيف هذه القصائد وفقا للتقسيم املوضوعي السابق ضمن النـدب         . بعض أقاربه وأصدقائه  
والتأبني، أما العزاء فنعثر عليه كمقدمات لبعض هذه املراثي، إذ مل خيصه الشاعر بقـصائد مـستقلة            

  .قائمة بذاا
ن قصائد الندب عند ابن اخليمي مرثية طويلة بلغت واحداً وثالثني بيتاً قاهلا                  وأول ما نلتقي به م    

. يف ابنته اليت توفيت وهي صغرية، وفقدان األبناء من أعظم الفواجع وأقساها على قلب الوالد احملب               
                                                

 .١٥٠:  نفسھ، القصیدة-٣
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يستشعر و. فابن اخليمي يف هذه املرثية الطويلة يبكي ابنته بكاء حاراً من البيت األول إىل البيت األخري     
يف هذه األبيات عاطفة حزن شديدة صادقة، فالشاعر على أثر وفاة ابنته يعيش يف حزن وجفاء، وال                 

  .شغل له إال سفح دموعه اليت لن يرضي امارها الشديد قلبه املوجوع، وما يكنه جتاهها من حمبة
      

  
من شوق وحزن يفوق أضعافا     ومعنفه ال ينسيه حزنه بل يغريه مبزيد من التحسر والبكاء، فما يكتمه             

ما صرحت به أحزانه، وإن مل ميت يف إثر ابنته حزناً فإنه سيقضي حياته يف أمل وأسف، ويطلق علـى       
كيف ميكنين أن أعيش وقد أدخلوا من       : مث يتساءل مستغربا  . هذا النوع من العيش األليم موت احلزن      

  :أحبه يف الكفن؟ يقول
  مــات احلبيــب وعــشت مــا أجفــاين

  
  ت إال مــــا أجفــــاينأصــــنع  

  واهللا مــا أرضــى الفــؤاد وال قــضى    
  

  حــق اهلــوى مــا تــصنع العينــان     
ـوى       كــال وال ســال املعنــف يف اـجل

  
ــراين      قلـــيب بتعنيفـــي بلـــى أـغ

  ولقــد كتمــت مــن الــصبابة واألســى  
  

  أضــعاف مــا نطقــت بــه أشــجاين    
ـصاً       إن مل أمــت فلقــد أعــيش منـغ

  
ـاين      أســفاً، ومــوت احلــزن مــوت ـث

  يــا والــذي فارقتــه بــل كيــف أح  
  

  )٣٣٥(روحــي وقــد درجــوه يف األكفــان؟  
    

     ومن أمجل املعاين اليت يستخدمها الشاعر لتصوير حزنه وحرقته على فراق ابنته، حـني جنـده                
  :خياطبها قائالً بأنه يكره أن ينام حىت ال يلتقي ا خوفاً من فرقتها مرة ثانية

  إين ألكـــره أن أنـــام فـــألتقي  
  

  )٣٣٦(وفاً من الفـراق الثـاين     بِك يف الكرى خ     
    

شعور احلزن عليها، وشعور الثورة على صديقة الذي        :      ويف غمرة حزنه الشديد تنازعه شعوران     
أراد أن يهون عليه، فيعنفه مستنكراً حزنه الشديد ملوا، فيجيبه راداً على استنكاره بأن العني علـى                 

كذلك فإن القلب على صغره ساوى العلوم ومرتل صغرها تفضل األعضاء الكبرية يف جسم اإلنسان،  
  :الرمحن، يقول

  ويقــول خــايل القلــب تلــك صــغرية
  

  ال تــستحق أســى علــى الفقــدان     
  يــا صــاح إن العــني وهــي صــغرية    

  
  فــضلت كبــار جــوارح اإلنــسان     
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  والقلــب يــا هــذا علــى صــغر بــه 
  

  )٣٣٧(ســاوى العلــوم ومــرتل الــرمحن   
    

  
  

ة لو أنه رحل معها إىل الدار اآلخرة، غري أنه بقي بعد فقدها، واحلزن ال                    ويتمىن يف خامتة القصيد   
  :هذا جزاؤك يا حمب الدار الفانية، يقول: يفارقه قائالً له

ــا  رحلـــت إىل دار البقـــا أظعاـ  
  

  يــا ليــتين لــو كنــت يف األظعــان     
  وبقيــت واألســف املقــيم يقــول يل   

  
  )٣٣٨(هــذا جــزاؤك يــا حمــب الفــاين   

    
والدته يف مقطوعة قصرية من مخسة أبيات خلت من حرارة العاطفة وصدقها، وكـأن                   ويندب  

شاعرنا ينظم أبياتاً يقصد من ورائها أن يطلعنا على ما قام به من سداد دين إزاء شخص أحسن إليه                   
  :يوما ما، يقول

ـصها   ـي شـخ غيبــوا يف التــرب عنـ  
  

  فــدموعي رســل عــيين يف ثراهــا     
  أخلــصت حــيب فأخلــصت األســى   

  
  أحـــسن اهللا عزائـــي وجزاهـــا    

  أرضـــعتين وســـقتها أدمعـــي     
  

  ســكنت قلــيب كــسكناي حــشاها    
  أيــن ذاك اللطــف مــن هــذا اجلفــا   

  
  مل تــرد ذلــك لــو تعطــى مناهــا     

  حلـــــف الـــــصادق أين ال أرى  
  

  )٣٣٩(صــادقاً يف احلــب يل حــىت أراهــا   
    

ي والدته، عاطفـة حـارة         يقابل هذا الربود العاطفي الذي نستشعره لدى ابن اخليمي عندما يرث          
فقد غادرت أم   . صادقة تتضح يف ثنايا أبيات قصيدته اليت يندب فيها شقيقته املتوفاة يف ريعان صباها             

ويقسم بأن فراقها جعله يكره احلياة وطيبها، ويشعر        . زينب أخاها ليشعر بالغربة حىت وهو بني أهله       
لقد . أنفاسه من احزان وآالم وأشواق حارةبضيق الكون عليه رغم اتساعه، ودمعه يقطّر ما خيرج مع 

  :ماتت أم زينب وهي يف مقتبل العمر فلم تتمتع بشباا، يقول
ـادرت يــا أم زينــب   لعمــري لقــد ـغ

  
  أخــاك لــدى األهلــني وهــو غريــب   

  ميينــا لقــد عفــت احليــاة وطيبــها    
  

  وضــاق علــي الكــون وهــو رحيــب   
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ـر دمعــي مــا تــصعد زفــريت     تقطـّ
  

ــم و     هليـــبوذلـــك شـــوق داـئ
  قــضيت ويف احمليــا لنفــسك حاجــة   

  
  )٣٤٠(وغصنك مـن مـاء الـشباب رطيـب         

    
  

     والتأبني من أكثر أغراض الرثاء مشاة للمدح، وقد أحصينا البن اخليمي فيـه سـت قـصائد          
احنصرت يف رثاء بعض أصدقائه من الشعراء والعلماء الذين مل تسعفنا مـضامني هـذه القـصائد                 

  .الشيخ عمر بن الفارض، والعماد بن احلنفي:  يف التعرف على اثنني منهم، مهاومقدماا النثرية إال
  

     أبن ابن اخليمي صديقه وشيخه الشاعر عمر بن الفارض مشيداً به ومنوها مبرتلته العلمية واألدبية               
  :واخللقية الرفيعة، ومبحبة الناس مجيعا له، وحزم وأساهم الشديدين لفقده، يقول

  ن الفارض الفـارض األسـى     هو الشرف ب  
  

  علــي وفــرط احلــزن وهــو مــودع    
  حبيــب لــه يف كــل قلــب عالقــة    

  
  فكــل حــشى قــد فارقتــه تقطــع     

ـدا صــادعا كــل القلــوب مبوتــه      ـغ
  

  كذا مل يكـن مـذ كـان بـاحلق يـصدع             
  وأودعــين حــر األســى عنــدما قــضى  

  
  فمـــن بعـــدها آليـــت أال أتـــودع  

ـلَ العــروس لربــه      ســرى راحــالً مـث
  

  دجــه عــزا علــى اهلــام يرفــع   فهو  
  رقــت روحــه أعلــى اجلنــان ومل يــزل  

  
ــن ويـــرتع     إىل ذلـــك املعـــىن ـحي

  وأحــسب أن األرض لــوال احملــبني    
  

ـا كانــت خــوى يتزعــزع    حلــول ـ  
  لقــد كــان لألصــحاب كــرت ذخــرية   

  
  فال بـأس مـن أن ظـل يف األرض يـودع             

  ومــا حلــده قــرب عليــه مــضيق     
  

  ولكنـــه بـــاب اجلنـــان املوســـع   
  هــدي بــه حيــاً وناديــه معــدن وع  

  
  )٣٤١(مــن الفــضل مبــذول العطــا ممنــع  

  :إىل قوله  
ـوانح مل يكــن     ويب ظمــأ مــلء اـجل

  
ـق ينفــع      بعــذب ســوى تلــك اخلالـئ

  وما ثقل مـا محلـت فيـه مـن األسـى              
  

  علــى أنــه بــني األنــام مــوزع      
  لطيــف علــى مــا حاـطـه مــن مهابــة  

  
  كمــا رق مــاء البحــر والبحــر متــرع   

  يــه روض فــضائلوكــالطود حلمــا ف  
  

ـاء للــذكا منــه ينفــع    ـذّى ـمب   )٣٤٢(تـغ
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     ويف سياق تأبينه للعامل شرف الدين العماد بن احلنفي، جنده ميزج هذا التأبني بالعتاب، فبعـد أن         
دعا اهللا أن يسقي بلدته اليت دفن فيها واليت المثيل هلا، يسلم عليه ويطلب من سالمه أن يلومه ويعاتبه    

 وهو الذي علمه اخلط احلسن، فبعد فقده أصبح ابن اخليمي صديق التعب وعدو النوم،    على فراقه له،  
  :فقلبه مسخر للحزن واألسى،وعيناه لسكب الدموع، وأجفان عينه للقلق، يقول

ـ    يــا ســقى اهللا بلــدة لعمــاد الــ
  

ـى املهــاد    )م( ـوى وـط   ديــن فيهــا مـث
ـ    ـا لــيس يف الــبالد هلــا شبــ إـ  

  
  لعمــادـــه كمــا جــاء فهــي ذات ا  )م(

  وعليــه أزكــى الــسالم وملــه     
  

  يــا ســالمي وقــل لــه عــن ودادي   
  هــل جــزاء الــذي أفــادك خطــاً   

  
  حـــسناً نـــسخ قربـــه بالبعـــاد   

ـ       وشــفيق عليــك غادرتــه وهــ
  

  ـــو صــديق الــضنا عــدو الرقــاد   )م(
ــ        قلبــه لألســى وعينــاه للدمـ

  
  )٣٤٣(ـــع وأجفــان عينــه للــسهاد    )م(

    
 وإمنـا  )٣٤٤(_كما أشرنا يف موضع سابق _  حيتل قصائد مستقلة        والعزاء يف مراثي ابن اخليمي ال     

ينفذ من حادثة املوت الفردية الـيت هـو         _ هنا  _ والشاعر  . يأيت كمقدمات لبعض مراثيه التأبينية    
بصددها إىل التفكري يف حقيقة املوت واحلياة، وقد ينتهي بـه هـذا الـتفكري إىل معـان فلـسفية                    

  : فيها من امسه داود،فمن هذه املقدمة قولهعميقة،كمقدمة قصيدته اليت يرثي
  حكــم املنيــة لــيس عنــه حميــد  

  
  وبــسهمها كــل الــورى مفقــود     

  جتد الـشجاع ـا جبانـاً والفـصيـ          
  

ـيب، والــذكي بليــد    )م( ـا ـغ ـــح ـ  
  وتــرى خبيــل القــوم وهــو بنفــسه   

  
ـود        تبعــا حلكــم املــوت فيــه ـجي

  ومجيعنــا قــسمان مفقــود ومــو    
  

  دجــود بــنفس وجــوده مفقـــو     )م(
  تتنــازع األقــدار فينــا واحلــوا     

  
  دث والليـــايل واخلطـــوب الـــسود  )م(

  واملـــرء فـــرع للتـــراب وإنـــه  
  

  عنـــد الـــرتاع ألصـــله مـــردود  
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  فــإالم يف ظلــم الــضاللة نعتــدي   
  

  )٣٤٥(عمداً، وعـن سـبل النجـاة حنيـد          
    

  
  

 إىل أن يبتغي فيما     ويف مقدمة أخرى خيرج بعد هذا التفكر يف حقيقة احلياة واملوت ليدعو اإلنسان           
يقوم به من أعمال يف حياته، آخرته ال دنياه، وأن يأخذ العربة من األمم املاضية اليت بادت رغم مـا                    
بلغته من عز وجمد، فلن ينفع اإلنسان سوى أعماله اخليرة الصاحلة، لذلك أخلص أيها اإلنـسان يف                 

  :عملك وفعلك لربك راجيا منه الرمحة، يقول
   وموجهـــايـــا راضـــيا حبياتـــه

  
  جهـــال إىل دنيـــاه أكـــرب قـــصده  

  اعلـــم بأنـــك ال حمالـــة ميـــت  
  

  ومطالــب خبطــأ الــصنيع وعمــده      
  وبكــل يــوم أنــت تقطــع مــرتالً    

  
ــم أو ضـــده       إمـــا لعـــز داـئ

ـذ       وإذا جهلــت حقيقــة العقــيب فـخ
  

ــده      أخـــذ اللبيـــب حبزمـــه وـجب
  وانظــر إىل أمــم مــضوا هــل منــهم   

  
  مــــن مل يــــرده أو مل يــــرده   

ـري أن أخــا التقــىوالكــل مــوت     ى ـغ
  

  بتقـــاه حـــي منـــهم وبرشـــده   
  فــاعزم إىل اخلــريات عزمــة بــاذل    

  
  يف طاعــة الــرمحن غايــة جهـــده     

  واخلــص لربــك يف صــنعيك راجيــاً   
  

  )٣٤٦(من بعـد ذلـك رمحـة مـن عنـده            
    

    كذلك فإنه يدعو اإلنسان إىل الزهد يف حياته، واالرتفاع عن الدنايا حىت يظهر له احلق الذي ال                 
  :ل له، يقولمثي

  وال تتعلـــق بـــالكثيف وثقلـــه  
  

  ولذ باللطيف الـصرف إن شـئت أن تعلـو           
  ومهما تقاضـاك اهلـوى طيـب عاجـل          

   
  فقــف نظــراً يف حيــث آجلــه تــسلو   

  وكابـد قلــيالً حجـب نفــسك ترتفــع    
  

  )٣٤٧(ويبدو لك احلـق الـذي مالـه مثـل           
    

ة، بعيدة عن التكلف، فالشاعر يرثي صادقة قوي_ بصورة عامة   _      والعاطفة يف مراثي ابن اخليمي      
  . أناساً تربطه م عالقات ودية متينة من القرىب والصداقة، ال مكان الفتعال العاطفة فيها
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     جاء أكثر شعر الوصف عند ابن اخليمي يف مقطعات قصرية، فقد أحصينا له تسع عشر مقطوعة،  

الوجد والعشق اإلهلي، واإلخوانيات،    : مع أغراض أخرى مثل   إىل جانب قصيدة واحدة، كما اشترك       
  .واملدح، والرثاء، والشيب والشباب

  
.      وتتوزع أوصاف ابن اخليمي ما بني وصف أدوات البيئة واألوصاف اإلنسانية واملعنوية والطبيعية

مقـط الـشمعة،   وحيتل وصف أدوات البيئة كالفانوس، والبلورة، وخيط الدفتر، وامللزم، وامللعقة، و 
ومما جاء يف ذلك تشبيهه . واحملربة، والسبحة، والسجادة، اجلانب األكرب من شعر ابن اخليمي الوصفي

للفانوس وما يضطرم يف داخله من نار ملتهبة، وما تصعده هذه النار من دخان، وشكل هذا الفانوس                 
  :لعشق واهلوى، يقول املربح بنار ا– أي جسم الشاعر –من الداخل واخلارج، جبسمه الناحل 

  ومــسامري يف الليــل مثلــي ناحــل 
  

  متــصعد الزفــرات ملتــهب احلــشا    )م(
  أضـحى كمـا حكـم اهلـوى وهليبــه      

  
ـشا      )٣٤٨(ذا أضــلع مــا فوقهــا إال الـغ

    
  :ويقول يف البلورة اليت توضح اخلط الدقيق

ـ  ـا الــ يــا حــسن بلــورة يلــوح ـ  
  

  خـــط غليظـــاً يف حـــال رقتـــه   
  اإن أعـجــم اخلـــط دقـــة وخفـــ  

  
  )٣٤٩(فإــــا ترـمجـــان عجمتــــه  

    
     ويشبه خيط الدفتر الذي جيمع أبواب الكتاب الضخم رغم دقته، باملعىن الرقيق الذي تقوم عليه               

  :أبيات الشعر اليت خيالف ظاهرها باطنها، يقول
  وأبـــواب قـــد إئتلفـــت جبمـــع

  
  ونـــاظم مشلـــها ســـبب دقيـــق   

  نظمـــن فهـــن أبيـــات املعـــاين   
  

  )٣٥٠(عـــىن الرقيـــقوذاك النـــاظم امل  
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  :ويصف امللعقة

ـــدودة كيــــد اتــــدي    وـمم
  

  بكـــف علـــى ســـاعد مـــسعد   
  تــرى بعــضها يف فمــي كاللــسان    

  
  )٣٥١(ومجلتـــها يف يـــدي كاليـــد    

     ومن أمجل الصور اليت نعثر عليها يف وصفه ألدوات البيئة، مجعه بني نور الشمعة الـذي ميـزق                  
ميزق الشمع املتراكم من حوله، وخيرجه قطعاً من جـسمها،          الظالم من حوله، وفتيلها احملترق الذي       

  :يقول
ـا  ـوب الظــالم ـمب   ومشعــة مزقــت ـث

  
ـت مــن النــور يف األرجــاء متــسعا     بـث

  وأحرقت نارها ما مزقـت فتـرى الــ          
  

  )٣٥٢(مقط خيرجـه مـن ظهرهـا قطعـا          )م(
    

عضاء هذا اجلسم، فمـن          وتتناول أوصافه اإلنسانية اهليئة اإلنسانية عامة، أو وصف عضو من أ          
  :ذلك تشبيهه ألحبته بالشموس، وعواذله بالتراب الدقيق املنبث يف ضوئها، يقول

  قدموا ضحى والشمس قـد بـرزت لنـا        
  

  فرأيتــهم يف احلــسن أعلــى منــصبا     
ـاهلم ملــا بــدوا     ـوس ـمج   وبــدت ـمش

  
ـل اهلبــا    ـدا العــواذل فــيهم مـث   )٣٥٣(فـغ

    
  :جب املصباح باملشكاة    ويصف يف قصيدة حتجب أحبته عن عينه بتح
ــاهلم   وحتجبـــوا عنـــا بنـــور ـمج

  
  )٣٥٤(كتحـجــب املـــصباح باملـــشكاة  

    
  :ويقول يف جسم حمبوبته وقامتها

  وذات نقــش وتكتيــب علــى جــسد 
  

  كاملــاء حــني جتلــت فيــه أنــوار     
ـصن قامتــها مــن نقــشها ورق      يف ـغ

  
   )٣٥٥(كمــا عليــه مــن التكتيــب أطيــار  
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هه ألسنان احلبيبة عند تبسمها باللؤلؤ الالمع، وكذلك تشبيهه              ومن وصفه ألعضاء اجلسم، تشبي    
لقلبه امللتهب بنار العشق، باخلال الذي شبهه بدوره بنقطة حرف اخلاء من امسه أي خاء كلمة اخلد،                 

  :يقول
  وجليــت حــني بــسمت لؤلــؤ مبــسم

  
ـه      فــضح الــدجى والــصبح مــن ألالـئ

  وتركــت قلــيب يف اللــهيب كأنــه    
  

ـل نق   ـدك مـث ـهخــال ـخب    )٣٥٦(طــة خاـئ
    

  :    ويصف عينه الباكية حني رأت الشعر املنسدل على ظهر حمبوبته
  رأيــت علــى قــد ملــيح ذؤابــة   

  
  فعـــيين غرامـــا بالذؤابـــة مـــع   

  مالــك باكيــا؟: وقــال يل الواشــون  
  

  )٣٥٧(بعــيين شــعرة فهــي تــدمع: فقلــت  
    

م، وجنده يعقـد يف هـذه           أما الوصف املعنوي يف شعره فقد خصه بقصيدة قاهلا يف وصف العل           
  :القصيدة مقارنة بني العلم وجمالسه، واخلمر وجمالسه، مفضالً العلم على اخلمر، يقول

  لنا مـشرب عـذب جيـل عـن الـشكر          
  

ـاراً عنــده لــذة اخلمــر        يعــود ـمخ
  يهــذب ألبــاب النــدامى رحيقــه     

  
ـر     ـا زاد يف احلـج   إذا زاد يف بيــت احلـج

  يــدار علينــا يف كــؤوس لطيفــة     
  

ـرأرق و     أنــدى مــن شــذا نــسمة الفـج
ــا   تباشـــر أفـــواه النـــدامى وإـ  

  
  عن العني واأليدي مـن اللطـف يف سـتر           

  إذا أنــا عــاطتين الــسقاة كؤوســه    
  

  فكم من نـدمي رائـق الوصـف يف سـري            
  يرتهنـــا مـــن ذاتـــه يف صـــفاته  

  
ـي مــن الزهــر والزهــر   ـا أـ علــى أـ  

  ترى اخلمر ـوي للحـشا عنـد شـرا           
  

  ىل موضــع الفكــرومــشروبنا يرقــى إ  
  وتبعـــث أفراحـــاً لقلـــيب وقـــوة   

  
  لنفــسي وعقلــي وانــشراحا إىل صــدري  

  إذا ســر يومــا ال يــزول ســروره     
  

  ولكنـــه يبقـــى إىل آخـــر الـــدهر  
  نعمنــا بــه يف جملــس مت حــسنه     

  
  وجــل فقــال النــاس ذا جملــس الــذكر  

ـه        تنــوع أربــاب النــهى يف مدـحي
  

  فيا حـسن مـا فيـه مـن الـنظم والنثـر              
  فيــه الــشرب بــاللطف والوفــاتنــادم   

  
ـر    ـر واهلـج   منادمــة جلــت عــن اهلـج

  وراحوا وقـد زكّـى الـشراب عقـوهلم          
  

  )٣٥٨(وقد أبـدلوا سـكر املدامـة بالـشكر          
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     والطبيعة ومظاهرها ال حيتالن حيزا كبرياً يف وصف ابن اخليمي، وما عثرنا عليه يف هذا اجلانب                
  .ن األبيات املتناثرة يف بعض قصائده اليت قاهلا يف أغراض خمتلفةال يعدو املقطوعة الواحدة، وعدداً م

  
     شبه الشاعر األمطار النازلة من الغيوم بالسهام املنطلقة من أقواسها، وشبه ما حتدثه من فواقـع                

  :على املياه اليت تسقط عليها برؤوس تلك السهام، يقول
  إذا مـــا رمـــى بـــسهام القطـــار

  
ـ       امعلــى هــدف املــاء قــوس الغمـ

  رأيـــت الفواقـــع يف ســـطحه    
  

  )٣٥٩(رؤوس نـــصال لتلـــك الـــسهام  
    

    ويشبه يف إحدى مقدمات مدائحه أحبته مبظاهر الطبيعة،كالشمس، والبدر، والرياض، والبالبـل            
  :على الغصون، وبقر الوحش، يقول

  مشوس ضحى أجـرى الـدموع غروـا        
  

  بـــدور دجـــى أبـــراجهن احملامـــل  
ـال كللتــها يــد احليــا       ريــاض ـمج

  
ـصون نقــا هاجــت عليهــا البالبــل      ـغ

  جــآذر حــسن حازهــا دون ســرا   
  

  )٣٦٠(برغمي مـن أيـدي الفـراق حبائـل          
    

     انقسم العلماء والنقاد احملدثون إزاء شعر الوصف يف هذا العصر إىل فـريقني ميـثالن مـوقفني                 
اً سلبياً فوصمه   فريق راح يسمه باالزدهار والتجديد واالبتكار، وفريق آخر وقف منه موقف          . خمتلفني
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بكري شـيخ   : وميثل الفريق األول  . بصفات تنحدر به إىل االحنطاط والضعف والركاكة والسذاجة       
، )٣٦٤(حممد كامل الفقي  : ، أما الفريق الثاين فيمثله    )٣٦٣(، وياسني األيويب  )٣٦٢(، وأمحد اهليب  )٣٦١(أمني

  .)٣٦٥(وجودت الركايب
  

اعتماداً على ماقرأناه من هذا الشعر عند ابن        _ ل       وخنلص بعد هذين املوقفني املتناقضني إىل القو      
بأن شعر الوصف يف هذا العصر قد كثر وازدهر، وتأثر يف كـثري              _ اخليمي وعند غريه من الشعراء      

  .من معانيه مبعاين الشعراء السالفني، ومل خيل يف بعض املواضع من الضعف والسذاجة والركاكة
  


ا الغرض يف شعر ابن اخليمي شكالً واحداً، هو املقطعات القصرية، واليت بلغت ثـالث         يتخذ هذ 
  .عشر مقطوعة

  
فالشيب عالمة الوقـار    .      يتناول الشاعر احلديث عن الشيب والشباب يف صور وأغراض متعددة         

ن عنـه   ودليل اهلدى والرشاد، وبشري احلياة ونذير املوت، والنفس تكره الشيب، واحلسناوات يعرض           
كذلك فإننا جنده يبكي شبابه ويتحسر عليه، ويشتاق إىل أيام صباه عندما            . لرؤيتهن الشيب يف رأسه   

  .يرى الشيب يف رأسه
  

ضعف بصره إىل ازدياد الشيب يف رأسه، فقد توزع نـور      _ يف إحدى مقطوعاته    _     عزا الشاعر   
ألست بنور شيبيب أرى طرق اهلـدى       : اًعينه بينها وبني شيبه، ويتساءل يف عجز البيت الثاين مستنكر         

  :والرشاد؟
ـدا نظــري مــذ زاد شــييب ناقــصاً    ـغ

  
  ألمــر بــه اصــبحت أهــدي وأرشــدا   

  تقــسم بــني الــشيب والعــني نورهــا   
  

  )٣٦٦(ألست بـشييب نـاظراً طـرق اهلـدى          
    
  :كذلك من مقطوعاته اليت يصور الشيب فيها دليل الوقار
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  أعذر الـشيب جـاء قبـل أوان الـشـ     
  

  وامسع يـا صـاح عنـه اعتـذاري        ـيب    )م(
   يف شبايب فعلـت مـا يـأمر الـشيـ           

  
  ـــب بــه مــن تنــسك ووقــار     )م(

ـاعيت فأتــاين     ـب الــشيب ـط   أعـج
  

  )٣٦٧(يف شـــبايب مقـــبالً لعـــذاري   
    

  
  

  :والشيب بشري احلياة ونذير املوت يف آن معاً
  عجــل املــشيب إيلّ قبــل أوانــه   

  
ــوار احليـــاة بـــشريا      ببلـــوغ أـط

  ة فحبــــذا واىف يبـــشر باحليـــا    
  

  لــو مل يكــن يل باملمــات  نــذيرا     
  أهــالً وســهالً بالبــشري ومرحبــاً     

  
  لــو مل يكــن عمــر الــشباب قــصريا   

  يا شـيب تنكـر منكـرا مـن صـبويت            
  

  )٣٦٨(فعــالم جتلــب منكــرا ونكــريا    
    

  :ومن طريف ما جاء يف هذا اال، تصويره لكره النفس للشيب ونفورها منه، يقول
ـ    يأعرضــت عــن شــيب أمل بعارضـ

  
ـضاً، وكيــف أراه بعــد شــباين        بـغ

ـا      ـرت مــرآة أرى شــييب ـ   وهـج
  

ــوايب       )٣٦٩(فرأيتـــه بـــالرغم يف أـث
    

  :كما أن النساء احلسناوات نفرن منه وأعرضن عنه لرؤيتهن الشيب يف رأسه
  أعــني الغانيــات مــذ بــان شيبـــي

  
  بــان منــهن الــصد واإلعــراض     

  ظهرت مشس الـشيب والـشمس تـأىب         
  

ـ      ون املــراضأن تــرى ضــوءها العيـ
ـ       وكريــه إىل العيــون كمــا يعــ

  
  )٣٧٠(ـــلم أن يركــب الــسواد بيــاض  )م(

    
وهذا الشيب يذكّره بزمان صباه وأيام شبابه، مما جيعله يشتاق وحين إىل ذلك الزمـان، وإىل تلـك                  

  :األيام، يقول
  يــا زمــان الــصبا ووصــل احلبيــب 

  
  كــان يل منــك كــل حــسن وطيــب   

  لزمـــان الـــصبا بقلـــيب مكـــان  
  

  )٣٧١(يبقــي يل الــصبا يف املــشيبكــاد   
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  :ويقول يف مقطوعة أخرى

  قــد كــان فــودي نــاظراً بــسواده  
  

ـال صــباي ذاك النــاظر        شــغفاً ـمج
  واآلن قــد ذهــب الــصبا فــابيض مــن   

  
  )٣٧٢(حــزن عليــه ســواد ذاك النــاظر    

    
  


اق ديوانه على مخس مقطوعـات           إضافة إىل أغراض شعر ابن اخليمي السابقة فإننا نعثر بني أور          

  .االعتذار، واحلنني، واهلجاء، واحلكمة: تضمنت معاين
  

  :يعتذر الشاعر عن تركه للوداع، ألنه ال يكون إال للفراق، فهو يكره لقاء سيفصل بينه وبني من حيب
  ال أحــب الــوداع مــن أجــل كــوين 

  
  مـــا رأيـــت الـــوداع إال لـــبني   

  لــست مــا عــشت راغبــا يف وصــال  
  

  )٣٧٣(ني مــن أحــب وبــيين فاصــل بــ  
  :ويقول يف احلنني إىل مرتله الذي انتقل منه إىل غريه  

  يــا مــرتالً طاملــا اســتوطنته زمنــا  
  

ـدودا     ـل نعيمــي فيــه ـمم   وكــان ـظ
  لــئن قــضى اهللا أين عنــك مرحتــل    

  
  إىل ســواك قــضاء لــيس مــردودا     

  فمــا حنــيين إىل ناديــك منقطــع     
  

  )٣٧٤(كال وال عهد عيـشي فيـك جمحـودا          
    

  :اهلجاء مقطوعة من ستة أبيات، قاهلا يف ذم األمراء والوزراء والفقهاء والقضاة، يقولوله يف 
  كـــم قـــد أقمـــت يف الـــبال

  
  د برهــــــة ويف القــــــرى   

  فمــــا وجــــدت مفلحــــاً   
  

  يف النـــاس مـــن هـــذا الـــورى  
  فــــــاألمراء كلــــــهم    

  
  أشـــــــحة والـــــــوزرا  

  اليعرفــــون مــــا الــــسما   
  

  ح بينــــــهم و ال القــــــرى  )م(
  والفقهــــــاء والقــــــضا   

  
  ة حيــــث كــــانوا فقــــرا    )م(

  ليــــست هلــــم بــــضاعة    
  

  )٣٧٥(إال اـجلـــــدال واملــــــرا  
                                                  

 .٩٠:  نفسھ، المقطوعة-٥
 .٣٨: ، المقطوعةالدیوان -١
 .٩: ، المقطوعةالملحق -٢
  .١٤:  نفسھ، القصیدة-٣
 .٥٩: ، المقطوعةالدیوان -٤
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 جانب كثري من حكمه اليت جندها مبثوثة  يف مراثيه، نعثر له على مقطوعة يقدم فيها نصيحته         وإىل

ملن يطلب العز، مبينا له أن الذل يف اتباع ومطاوعة هوى النفس وأن من يعصي هواه يكن عزيـزاً،                   
  :يقول

   طالبــاً للعــز هــاك نــصيحيت  يــا
  

  لفظــاً علــى املعــىن البــسيط وجيــزا    
  مــا الــذل إال يف مطاوعــة اهلــوى    

  
  )٣٧٦(فإذا عـصيت هـواك كنـت عزيـزا          

    










- 

-  

-  

-  
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 تندرج ضمن مستوى لغوي واحـد، بـل         -لعوامل خمتلفة – هذا العصر         مل تكن لغة الشعر يف    
تعددت مستوياا واختلفت باختالف أصحاا، فلغة الكتاب أو شعر الكتاب، غري لغة شعر الفقهاء              

ويف . والعلماء، غري لغة العوام واحلرفيني الذين اعتادوا نظم أشعارهم مساعا وتلقينا ال علما وحتصيال             
تقلصت مستويات اللغة الفصحى التقليدية لتحل حملها لغة أكثر يسرا وسهولة           _ ا  أيض_ هذا العصر   

هي مزيج من الفصحى والعامية السائدة، حىت أن خواص العلماء والفقهاء والكتاب الذين حـاولوا               
قدر اإلمكان اإلحتفاظ مبستوى للغة قريب من اللغة الفصحى القياسية مل يستطيعوا اإلفـالت مـن                

 اجلارية، وخباصة يف الشعر، وذلك حىت جياروا الذوق العام، ليكتب ألشعارهم الـذيوع           سيطرة اللغة 
  .)377(واالنتشار

  
     لقد اتسمت لغة الشعر يف عصر شاعرنا بامليل إىل السهولة ميال مفرطا، فخلت من غريب اللغة                

ويعزو أحد  . )378(الذي تتألف منه األشعار الرصينة، واأللفاظ اجلزلة اليت تكسب الشعر روعة وجة           
لقد توخى : "الباحثني احملدثني السبب يف ذلك إىل حياة الشعراء يف أوساط العامة، وذلك عندما يقول          

اختاروا اللفظ السهل العذب    . شعراء مصر يف تلك احلقبة اليت نؤرخ هلا، السهولة يف أكثر ما نظموه            
 األلفاظ الغريبة واجلمل والعبارات     الرقيق، واألساليب املستساغة، والتراكيب السمحة، وابتعدوا عن      
  .)379("القوية، ورمبا ترجع هذه السهولة إىل حياة الشعراء يف أوساط العامة

  

                                                
  .٨١-٣/٨٠، األدب في العصر المملوكيمحمد زغلول سالم، : انظر - 377
  .١٣٧، صاألدب العربي في العصر المملوكيمحمد كامل الفقي، :  انظر- 378
  .٨/٣٧٧، عصر سالطین الممالیك محمود رزق سلیم، - 379

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


كمـا  .     وابن اخليمي هو أحد شعراء هذا الزمان وهذه البيئة، لذا فإن السهولة تطبع لغته الشعرية              
يه يف ثنايا قصائده ومقطوعاته من      ومما نعثر عل  . يالحظ يف هذه اللغة تعبريات وصياغات عامية دارجة       

  :هذه التعبريات والصياغات العامية قوله
  وقــد أتيتــك باألبيــات ملحقــة   

  
  )380(بأختــها ليــبني الــصدق والكــذب   

    
  
  
  

  .من التعبريات العامية الدراجة على ألسنة العامة" ملحقة بأختها"فالتعبري 
  :ومن هذا الوجه قوله حني يقسم باملصطفى

  يتك راضــياأتظــنين وقــد اصــطف  
  

ـريك ال وحــق املــصطفى      )381(للــود ـغ
    

قسم شعيب مازال يدور على ألسنة املصريني يف البيئات الشعبية حىت يومنا            " ال وحق املصطفى  "فقوله  
  .هذا

  :ومن الصياغات العامية يف شعره أيضا، قوله
  ما لـشملي وللنـوى أنـا مـذ حبــ          

  
  )382(ـك قلـيب فقـد مجعـت الـشمال          )م(

  .هي أقرب إىل التعبري العامي الدارج" حبك قليب"فعبارة   
  

     ونتيجة لغزو األدب الشعيب لألدب الفصيح وتأثريه الواسع فيه، صار أدباء الفصحى يقلدون أدباء  
العامية يف اللغة واألسلوب وبعض التعبريات السائرة، بل ويف اخلياالت والصور، وقد تأثر ذا كـثري      

واحد من بني هؤالء األدباء الذين مل يكونوا مبنأى عن هذا التأثر،            وابن اخليمي   . )383(من أدباء العصر  
فقد نظم إحدى عشرة مقطوعة على طريقة الدوبيت، وهو نظم قريب من النظم الـشعيب غـري أن                  

، وقد تقدم هذا الفن على غريه من فنـون الـشعر الـشعبية              )384(ألفاظه معربة ال يغتفر فيها اللحن     
والقارئ هلذه املقطوعات يالحظ أـا نظمـت يف         . )385(كان، إلعرابه كاملواليا، والقوما، والكان    

وقد نوع ابن اخليمي ما نظمه من مقطوعـات  . صياغات وتعابري أقرب إىل العامية منها إىل الفصحى 
                                                

  .١٣/٣٢: ، القصیدة الدیوان- 380
  ٨١/١١: ، القصیدةالدیوان - 381
  .١٧٧/٦:  نفسھ، القصیدة- 382
  .٣٠٢-١/٣٠١، األدب في العصر المملوكيمحمد زغلول سالم، :  انظر- 383
  .١٣٩، صاألدب العامي في مصرأحمد صادق الجمال، :  انظر- 384
  .١/١٠٨، خالصة األثرالمحبي، :  انظر- 385
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، )386(أما املردوف فهو ما يكون علـى أربـع قـواف   . على طريقة الدوبيت بني املردوف واألعرج    
  :كقوله

  خليـف هـوى   باخليف ومـا أدراك مـا ا      
  

  لــو رام ســواه القلــب مل يلــف ســوى  
ـوى    مهمــا ناجــاك حــسن شــيء ـ  

  
  )387(فــاعلم حقــا بأنــه عنــه روى     

    
  
  
  

  :، كقوله)388(وأما األعرج فينظم على ثالث قواف
  بــاهللا عليــك يــا مميــل البــان    

  
  إن جــزت كــذا عــرج علــى نعمــان   

  :واخصص بـسالمي بانـه فيـك وقـل          
  

  ؟)389(ما احليلة يف نقـع صـدى العطـشان          
    

     ومجيع ما نظمه ابن اخليمي من مقطوعات على طريقة الدوبيت جاء يف غرض واحد هو الغزل                
اإلهلي، باستثناء مقطوعة واحدة قاهلا يهنئ قاضي القضاة مشس الدين بن خلكان وقد خِلع عليه خلعة          

  :زرقاء
  الطلعـــة واخللعـــة ـمشــس وـمســا

  
  والتــاج مــع البقيــار أضــحى عــدما   

ـ      ره قليــل لــك يــا والكــون بأسـ
  

  )390(مــن عــز بذاتــه كمــاالً وســنا    
    

البقيار، :      ويطعم ابن اخليمي لغته الشعرية ببعض األلفاظ الفارسية، أو املعربة عن الفارسية، مثل             
وقد عزا أحد الباحثني احملـدثني      . )392( وجؤذر )391(وكرت، والياقوت، والقرطاس، واهلزار، والدست    

ية بكثرة يف لغة العصر آنذاك إىل نزوح عناصر بشرية كثرية من بالد             السبب يف شيوع األلفاظ الفارس    
  .)393(فارس إىل مصر والشام، فزاد هذا من الدخيل الفارسي يف لغتنا العربية

  

                                                
  .نفسھ، والصفحة نفسھا: انظر- 386
  .٣١: ، المقطوعةالدیوان - 387
  .١/١٠٨، خالصة األثرالمحبي، :  انظر- 388
  .٢٤: ، المقطوعةالملحق - 389
  .٩: ، المقطوعةالدیوان - 390
  .١٩٠/١٧، ١٨٨/١، ١١٨/٢، ٨٤/٤، ٢٤/٣٢، ٩/١:  نفسھ، القصائد والمقطوعات- 391
  .١١/١٢: ، القصیدةالملحق - 392
  .٣/٧٩، األدب في العصر المملوكيمحمد زغلول سالم، :  انظر- 393
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    وقاموس ابن اخليمي اللغوي يف ألفاظه ومعانيه متعدد املصادر واملنابع، فشعره يف احلب اإلهلـي                
ومعانيهم، كانون، وقيس بن ذريح، والعباس بـن األحنـف،          حافل بألفاظ شعراء الغزل العذري      

كذلك جند أشعاره يف اإلخوانيات، واملدح، والرثاء، والوصف، والشيب والشباب، وغريها           .وغريهم
من األغراض واملوضوعات، ال تأيت يف لغتها جبديد عما ألفناه يف لغة الشعراء السالفني الذين طرقـوا          

ولغة املوروث الديين املتمثلة بالقرآن الكرمي واحلديث الشريف، واضحة         . مثل هذه األغراض من قبل    
األثر يف شعره، فقد ل الكثري من ألفاظها ومعانيها، وأوردها يف سياقاا الداللية، أو عدل ـا إىل                  

  .)394(سياقات أخرى، جتري مع مضمون ما ينظمه
  

                                                
  .الدراسةمن ھذه ) ١٠٢-٩٩(ص :  انظر- 394
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 املمكنات اليت أبيح للشاعر اسـتخدامها            ويلجأ شاعرنا يف مواضع كثرية من شعره إىل استخدام        
، مثل قصر املمدود، وصرف     )395(دون غريه، واليت أطلقوا عليها اسم الضرائر أو الضرورات الشعرية         

املمنوع من الصرف، ووصل ألف القطع، واإلشباع يف القوايف، وإبدال احلرف من احلرف، وإبـدال     
من ذلـك   . ف والالم، وغريها من الضرورات    الكلمة من الكلمة، وحذف الياء من املنقوص مع األل        

  :قوله
  إن قلـــيب فيـــه مـــذ راح هـــوى

  
  )396(مــع أحلــاظ الظبــا العــادين ماجــا  

    
، وقصر املمدود من الضرورات الشعرية اليت تكثر يف شعر ابن     "الظبا" يف كلمة    )397(فقد قصر املمدود  

  :اخليمي، فمن هذا الوجه ايضاً
  لو كنـت أنـصف مـن كلفـت بـوده          

  
  )398(وصـف بالبقـا مـن بعـده       ما كنت أ    

    
  :وكذلك قوله

ـل اللقــا تــضفو علينــا ظاللــه    وـمش
  

  )399(وعيش الرضـا يـصفو لنـا ويطيـب          
    

  :، ويبدو ذلك يف قوله)400( صرف املمنوع من الصرف-أيضا–ومن هذه املمكنات 
  قطعــت لنيــل الوصــل منــك سباســبا

  
  )401(ويل قطعت قبـل الوصـول الـسباسب         

    
  :صل املنع من الصرف، ألا على صيغة منتهى اجلموع، وقوله، واأل"سباسبا"فقد صرف كلمة 

  فــانظر ألمحــر أدمعــي وألصــفٍر   
  

  )402(مــن وجــنيت وألبــيٍض يف ملــيت    
الذي مؤنثه  ) أفعل(صرفتا، واألصل املنع من الصرف، ألما على وزن         " أبيض"و" أصفر"فالكلمتان    

  ).فعالء(
  
  

                                                
، موارد البصائرومحمد بن عبد الحلیم، . ٣٤، صضرورة الشعرالسیرافي، : في الضرائر الشعریة:  انظر- 395
  .٧، صضرائر الشعروابن عصفور، . ٦٢-٦٠ص
  .١٥/١٩: ، القصیدةالدیوان - 396
  .٩٠، صضرائر الشعرابن عصفور، :  انظر- 397
  .٢٢/١: ، القصیدةالدیوان - 398
  .١٨١/١١:  نفسھ، القصیدة- 399
  .٩٦، صموارد البصائرمحمد بن عبد الحلیم، :  انظر- 400
  .١/٤٩: ، القصیدةالدیوان - 401
  .٢/١٤: ، القصیدةالملحق - 402
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  :عندما يقول" أنها" يف )403( وصل الف القطع– أيضا –ومنها 
  ولــو انهــا تــسعى لنيــل مرادهــا  

  
  جــاءتكم متــشي علــى اســتحياء     

  ولــو انهــا تــصغي إىل خصــصت مــا  
  

  )404(منــها حظــي بقبــولكم نــاء     
    

  :يف قوله" أين"ويف 
ــرام فـــارغ    ولـــو اين مـــن ـغ

  
  )405(قلـــت طيـــف زارين يف احللـــم  

    
ويعين نشوء حرف من . بن اخليمي من اكثر الضرورات شيوعا يف شعر ا)406(     واالشباع يف القوايف

  :فمن إنشاء االلف عن الفتحة، قوله. جنس احلركة
  وإذا مــا جــاءت الــوادي ضــحى  

  
ـرب املنــهل والــروض فماجــا      )407(ـط

    
  :ومن إنشاء الياء عن الكسرة قوله

  يــا فــروع البــان بــاهللا مــىت     
  

  )408(رفعــت أظعــام مــن لعلعــي     
    

، فيبدل التـاء    )409(ضع إىل ضرورة إبدال احلرف من احلرف          وتضطره قافية القصيدة يف أحد املوا     
  :املربوطة ألفاً، يقول

  مــا علــى صــاحب رحــل لــو دنــا  
  

  يب مــن اجلرعــاء شــيئاً مث عاجــا     
  وليـــــدعين وثراهـــــا إنّ يل   

  
ـرى اجلرعــاء حاجــا      )410(وخلــدي يف ـث

  .اً اراة القافيةغري أنه أبدل التاء ألف" حاجة"أن تنتهي بتاء مربوطة " حاجا"فاألصل يف كلمة   
  
  
  
  

                                                
  .٧٥، صضرائر الشعرابن عصفور، :  انظر- 403
  .٤و ٧/٣: ، القصیدةالدیوان - 404
  .١٦٩/١٤:  نفسھ، القصیدة- 405
  .٧٥، صموارد البصائرمحمد بن عبد الحلیم، :  انظر- 406
  .١٥/٦: ، القصیدةالدیوان - 407
  .٨٦/٣:  نفسھ، القصیدة- 408
  .١٧٣، صضرائر الشعرابن عصفور، :  انظر- 409
  .١٥/١٦: ، القصیدةالدیوان - 410
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  :، كما يف قوله)411( إبدال الكلمة من الكلمة- أيضاً -ومن هذه الضرورات 
  ســالم علــى بعــد املــزار وقربــه   

  
  )412(سالم فىت مـا زال عـن عهـد حبـه            

على عهد حبه، غري أن الوزن العروضي يضطره إىل استخدام الضرورة الشعرية، فيبدل حرف              : يريد  
  .يف غري موضعه) عن (باحلرف) على(اخلفض 

  
  :، وذلك يف قوله)413( حذف الياء من املنقوص مع األلف والالم-أيضاً–ومنها 

ـسم مــذ صــح الفــراق ســقيم      اـجل
  

  )414(والقلب مـذ خـرس الـتالق كلـيم          
    

    وإىل جانب ما أبيح لشاعرنا من ضرورات شعرية، فإننا جنده يتجاوزهـا يف بعـض املواضـع،                 
  :وذلك يف قوله" نفٍع"فيحذف التنوين يف كلمة 

ــ       أنــت النــسيم بلطــف أخـ
  

ـدا عمــيم     )م(   )415(ـــالق ونفــع ـغ
    

  :يف قوله" أن"ويضمر حرف النصب 
ـا      وأســلهم يــدعوا جفــوين موطـئ

  
  )416(هلـــم إذا مل يرتـــضوها موطنـــا   

    
  :، يف قوله)أكلوين الرباغيث(ويستخدم لغة 

ـروا    ـروا مــساكني الزكــاة وأكـث   كـث
  

ـ     ـري مــا أجــر وال تنويـ   )417(لمــن ـغ
بني فاعلني، األول ضمري وهو واو اجلماعة، والثاين اسم ظـاهر           ) كثروا مساكني (فقد مجع يف قوله       

  .، ويف ذلك إعادة الظاهر على ما حقه التأخري رتبة ولفظا)مساكني(وهو 
  
  
  
  
  

                                                
  .١٨٣، صضرائر الشعرابن عصفور، :  انظر- 411
  .٢٨/١: ، القصیدة الدیوان- 412
  .٢١٦، صموارد البصائرمحمد بن عبد الحلیم، :  انظر- 413
  .٢١/١: لقصیدة، االملحق - 414
  .١٣٢/٤: ، القصیدةالدیوان - 415
  .١٥١/١٢:  نفسھ، القصیدة- 416
  .٦٠/٢:  نفسھ، المقطوعة- 417
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ا مييز أسلوب ، فإن أهم م   )418(     إذا كانت أساليب الشعر ختتلف باختالف املوضوعات اليت يتناوهلا        

الشعر يف هذا العصر عامة هو غلبة السهولة عليه، وامليل إىل اللني والوضوح، واالبتعاد عـن القـوة         
ولشيوع السهولة يف أساليب هذا الشعر أسباب كثرية، كانتشار الثقافـة،           . )419(واجلزالة يف معظمه  

 تكون لطيفـة خفيفـة،      وتفشي العامية والغناء، وبروز شعر املقطعات اليت حرص الشعراء على أن          
، فهـذه   )420(كذلك تشجيع النقاد للشعراء على تناول األلفاظ الرقيقة واملعاين الـسهلة الواضـحة            

األسباب جمتمعة ساعدت على بروز السهولة كمذهب اقتفاه الشعراء، فاستحوذ على ما انتجوه من              
  .دواوين شعرية

  
فإن أسلوبه يتسم بالـسهولة والوضـوح،            وملا كان ابن اخليمي واحداً من شعراء هذا العصر،          

  .واالبتعاد عن التعقيد وغريب اللغة
     ويهتم ابن اخليمي باحملسنات البديعية ويكثر من تناوهلا وتوظيفها يف أشعاره، إذ كان التـهافت               
على هذه احملسنات من تورية وطباق وتضمني ومقابلة واقتباس وغريها، مسة بارزة امتاز ا أسـلوب      

الطبـاق،  : ومن فنون البديع اليت تطالعنا يف شعر ابن اخليمي        . )421(يف هذا العصر بصورة عامة    الشعر  
 فيعين اجلمع بني الـشيء      الطباقأما  . واجلناس، و التورية والتوجيه، والتضمني واالقتباس، واالكتفاء      

ال جتيء باسم  أو اجلمع بني املتضادين مع مراعاة التقابل، ف       . )422(وضده، كاجلمع بني السواد والبياض    
ومن . ويعد هذا الفن أكثر الفنون البديعية توظيفاً يف شعر ابن اخليمي. )423(مع فعل وال بفعل مع اسم   

  :يف بيت واحد، يقول" االفتقار واالستغناء"و" الذل والعز"ذلك مجعه بني 
ـزيت   ـي عـ ـدي وذلـّ   وجــدي لكــم ـجم

  
  )424(واالفتقـــار إلـــيكم اســـتغنائي   

    
  
  

                                                
  .٧٣، ص األسلوبأحمد الشایب،:  انظر- 418
صر ین، . ٢٨٧-٢٨٣، صوكي  ة، : ر- 419

ود رزق  . ٩٩، صداد     اجي،  نعم    . ٤٥٢-٤٣٥، ص المملوكي
  .٨/٣٨٠، سالطین الممالیك  عصرسلیم،

 ي   ة،   . ١٧٧، ص وكي    ي،    :  انظر - 420
  .٢٨٧-٢٨٣، العصر المملوكي

 األدب العربيومحمد كامل الفقي، . ٩٩، صة بعد سقوط بغدادالحیاة األدبیمحمد عبد المنعم خفاجي،     :  انظر - 421
  .١٣٩، صفي العصر المملوكي

  .٢/٥، العمدةوابن رشیق، . ٣١٦، صكتاب الصناعتینالعسكري، :  انظر- 422
  .٢٠٠، صحسن التوسلشھاب الدین محمود، :  انظر- 423
  .٣/٤: ، القصیدةالدیوان - 424
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  :يف قوله" وات وأحياءأم"ومجعه بني لفظيت 
  مل يقنع البني يف مشلـي مبـا فعـل الــ            

  
  ـممـات فيــه، فقــد شــاء الــذي شــاء   )م(

  حــىت قــضى ببعــاد الــدار ثانيــة    
  

  )425(لكــي أفــارق أمواتــا وأحيــاء    
    

  :يف قوله" القطيعة والوصل"ومجعه بني 
  هي النفس إن ترضـى علـى كـل حالـة          

  
   )426(وإال فــسيان القطيعــة والوصــل    

    
  :يف قوله" فوائد وآفات "وبني

  وال زال يهـــدي إليـــك الزمـــان 
   

  حماســــن ســــائر أوقاتــــه     
  ويأتيــك مــن كــل وقــت أتــى     

  
ـــــده دون آفاتــــــه     )427(فواـئ

     
  :يف قوله" أحلى وأمر"وبني 

  مــا كــان أحلــى موقــف التوديــع إذ
   

   )428(كنــا بــه وأمــره مــن بعــدنا     
    

  :يف قوله" أبدى وأخفى" وكذلك مجعه بني الفعلني 
  لــك حــسن بــدا فأبــدى وأخفــى 

   
   )429(كــل شــيء ســواه ملــا جتلــى    

    
  :يف قوله" مت وحييت"وبني 

  وأصــد عنــهم حيــث كــان مــرادهم 
   

  بعـــدي وكلـــي نظـــرة املتلفـــت  
  :قــالوا دالالً حــني قلــت مــن اجلفــا  

  
   430(مـت : مت، فحييت إذ قـالوا    : قد مت(  

تام : ، وهو قسمان   اجلناس - أيضا   –نون البديع        ومما يكثر ابن اخليمي من توظيفه يف شعره من ف           
أمـا  . وناقص أو غري تام، والتام ما اتفق فيه اللفظان يف أنواع احلروف، وأعدادها، وهيئتها، وترتيبها   

فمن اجلناس التام يف    . )431(غري التام، فهو ما اختلف فيه اللفظان يف واحد من األمور األربعة السابقة            
  :شعره، قوله

                                                
  .٦: ، المقطوعةالدیوان - 425
  .٩٨/٥: صیدة نفسھ، الق- 426
  .٧ و ١٢٩/٦:  نفسھ، القصیدة- 427
  .١٥١/٥:  نفسھ، القصیدة- 428
  .١٧٧/٧:  نفسھ، القصیدة- 429
  .٦و ٢/٥: ، القصیدةالملحق - 430
  .٢٩٩-٢٩٤، صاإلیضاح، يالقزوین:  انظر- 431
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  عــشت مــا أجفــاينمــات احلبيــب و
  

  )432(أصــنعت إال ســفح مــا أجفــاين    
    

  :وقوله أيضا
  قــدمت ومل حتــتج مــن العــني راقيــا 

  
  )433(فــدم هكــذا يف دورة العــصر راقيــا  

    
  :وقوله أيضا

ـــريت مــــين الغريـــــ   وتـغ
  

  ــــزة يف العلـــوم واالكتـــساب   )م(
  وتنكــــرت عنــــدي املعــــا  

  
  )434(رف واملعــــارف والــــصحاب  )م(

    
 اجلناس التام جناس التركيب املتشابه، وهو ما تشابه ركناه، أي الكلمة املفردة                  ومما يندرج حتت  

واجلـار  " سر"، كما يف الكلمة املركبة لفظا وخطا من فعل األمر           )435(واألخرى املركبة لفظاً وخطاً   
  :طريقي ووجهيت، أو قليب، وذلك يف قوله: ومعناها": سريب"، والكلمة املفردة "يب"وارور 

ـريه حبيــب إذ   ا أصــباك باحلــسن ـغ
  

  فذاك مبـا قـد نـال مـن حـسنه يـصيب              
  بــدا يل حميــاه فيــا خــل خلــين     

  
  )436(وسر يب يا سـريب ويـا طـريب طـريب            

  :كذلك يف قوله  
  قالـــت وتناســـت العهـــود األوىل 

  
  قلــيب لــسواك صــار، فاصــرب أوال     

  إن صـــربي أوىل: أفكــرت وقلـــت   
  

  )437(العبـــد ومـــا ميلكـــه للمـــوىل  
وهـي كلمـة   " أوىل"النافية وبني " ال"و " العاطفة " أو "وهي كلمة مركبة من  " أوال"فاجلناس بني     

  .مفردة مبعىن منح وأعطى
  
  
  
  

                                                
  .٢٣/١: ، القصیدةالدیوان - 432
  .١٩١/١:  نفسھ، القصیدة- 433
  .١٠و ١٩٢/٩:  نفسھ، القصیدة- 434
  .١/٥٨، خزانة األدبالحموي، :  انظر- 435
  .١١و ٥٠/١٠: ، القصیدةالدیوان - 436
  .١٨٧:  نفسھ، المقطوعة- 437
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، )438(     ومن اجلناس غري التام، جناس الالحق، وهو ما أبدل من أحد ركنيه حرف من غري خمرجه               
  :وله، وذلك يف ق"امليم"غري خمرج " الالم"فمخرج " مطمع ومطلع"كما يف كلميت 

  خليلـي هــل يف عــودة الظعــن مطمــع 
  

  )439(وهل لبـدور غـنب يف التـرب مطلـع           
    

  :يف قوله" جار ودار"وكما يف كلميت 
  جــار ودار وعــيش مل أجــد عوضــا 

  
ـن    ـار وال عــيش وال وـط   )440(عنــهم ـجب

  :، يف قوله"موطئاً وموطنا" ما جاء بني كلميت -أيضاً-ومن هذا الوجه   
ـا      وأســلهم يــدعو جفــوين موطـئ

  
  )441(هلـــم إذا مل يرتـــضوها موطنـــا   

    
     وقريب من هذا النوع، اجلناس املضارع، وهو ما كان فيه احلرفان اللذان وقع فيهما االختالف               

  :، وذلك يف قوله"العلم واحللم"، كما يف كلميت )442(متقاربني يف املخرج
  ســالم علــى معــىن اجلاللــة واهلــدى

  
  )443(ونادي احلجى والعلم واحللـم والنـدى        

  .)444(نفسه، وهو املخرج احللقي" حاء"هو خمرج احلرف " عني"فمخرج احلرف   
  

  :ويف قوله
  أشـــكو إليـــك مـــن النقيـــب  

  
  )445(شــكوى احملــب مــن الرقيــب     

  .)446(هو املخرج الذلقي" الرقيب"و" النقيب"يف كلميت " راء"و " نون"فمخرج احلرفني   
  

ق ركناه يف عدد احلروف وترتيبها واختلفا يف             كما يوظف يف شعره اجلناس احملرف، وهو ما اتف        
  :يف قوله" الزهر والزهر"، كما يف لفظيت )447(احلركات

  يرتهنـــا مـــن ذاتـــه يف صـــفاته 
  

  )448(على أا أـى مـن الزهـر والزهـر             
  

                                                
  .٧٢-١/٧١، خزانة األدبالحموي، :  انظر-١

  .٢٤/١: القصیدة: الدیوان - 439
  .١٣٩/١٢:  نفسھ، القصیدة- 440
  .١٥١/١٢:  نفسھ، القصیدة- 441
  .٧٢-١/٧١، خزانة األدبالحموي، :  انظر- 442
  .١٤٨/١: ، القصیدةنالدیوا - 443
  .٢٧٨، صدراسات في فقھ اللغةصبحي الصالح، :  انظر- 444
  .١٦٠/١: ، القصیدةالدیوان - 445
  .٢٧٩، صدراسات في فقھ اللغةصبحي الصالح، :  انظر- 446
  .٨٧-١/٨٦، خزانة األدبالحموي، :  انظر- 447
  .٨٧/٦: ، القصیدةالدیوان - 448
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 - أيـضا –ومثال ذلك . نور كل نبات: بفتح الزاين" الزهر"كوكب أبيض، و  : بضم الزاين " فالزهر"
  :يف قوله" اهلَجر واهلُجر"فظتان الل

  تنــادم فيــه الــشراب بــاللطف والوفــا 
  

  )449(منادمة جلّـت عـن اهلَجـر واهلُجـر            
  .القبيح من الكالم: بضم اهلاء" اهلجر"االبتعاد، و: بفتح اهلاء" فاهلجر"  

احلروف      ويقابل هذا النوع اجلناس املصحف، وهو ما اتفق فيه ركنا اجلناس، أي لفظاه يف عدد                
  :، وذلك يف قوله"أغلت وأعلت"، كما يف لفظيت )450(وترتيبها واختلفا يف النقط فقط

ـا     يــا هلــا مــن رقعــة نلــت ـ  
  

  )451(رفعــة أغلــت وأعلــت قيمــي     
    

     ومن اجلناس الناقص ما يسمى باملطرف، وهو ما اختلف فيه اللفظان يف أعداد احلروف حبيـث                
  :وذلك يف قوله" البايل والبال"، كما يف لفظيت )452(يف آخرهيزيد أحدمها عن اآلخر حبرف واحد 

ـيب لــك جــسمي البــايل     مل يــضن ـحب
  

  )453(يــا صــحة جــسمي ونعــيم البــال   
    

، )454(     وقريب منه املذيل، وهو ما كانت الزيادة يف أحد لفظيه بأكثر من حرف واحد يف آخـره            
  :يف قوله" القنا والقنابل"ومثاله لفظتا 

   ميــت الفتديتــه ولــو كــان يفــدى 
  

  بنفــسي ال بــل الفتدتــه القبائــل     
  ولــو دفــع احلــرب املمــات لــدافعت  

  
  )455(نوازلــه عنــه القنــا والقنابــل     

    
 يف شعره ما يسمى جبناس القلب، وهو ما يشتمل كل واحد مـن      - أيضا –    ومن اجلناس الناقص    

، ويـأيت   )456( يف الترتيب  ركنيه على حروف اآلخر من غري زيادة وال نقص، وخيالف أحدمها اآلخر           
  .)457(قلب كل، وقلب بعض، وقلب جمنح، ومستو: على أربعة أضرب هي

  
  

                                                
  .٨٧/١٢: ، القصیدةالدیوان - 449
  .١/٨٧، خزانة األدبلحموي، ا:  انظر- 450
  .١٦٩/٥: ، القصیدةالدیوان - 451
  .١/٨٤، خزانة األدبالحموي، :  انظر- 452
  .٣٠/١: ، المقطوعةالدیوان - 453
  .١/٧٠، خزانة األدبالحموي، :  انظر- 454
  .٢٠و ١٦٣/١٩: ، القصیدةالدیوان - 455
  .١/٩٢، خزانة األدبالحموي، :  انظر- 456
  .٢١٤-٢١١، صعلم البدیععبد العزیز عتیق، :  انظر- 457
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     ومما عثرنا عليه من هذه األنواع األربعة عند ابن اخليمي، قلب كل، وقلب بعض، أما قلب الكل         
  :وذلك يف قوله" داع وعاد"كما يف لفظيت ، )458(فهو أن يأيت أحد اللفظني عكس اآلخر

  يك كعبـة الفـضل والفـصـ       رحب ناد 
  

  ـــل وكــف األذى ونيــل املــراد    )م(
ــيج األنـــام والكـــل داع     واحلـج

  
  )459(بــدعاء حيميــك مــن كــل عــاد   

    
بـارق  "، كما يف لفظيت     )460(وأما قلب البعض، فهو ما اختلف فيه اللفظان يف ترتيب بعض احلروف           

  :يف قوله" وراقب
  وإن الح عن قـرب مـن احلـي بـارق           

  
ـرق     )461( الــصبابة راقــبلــه أبــدا ـط

    
، وأصبح مذهبا شعريا جيب أن يتحلى به كل شـاعر           التورية والتوجيه     ويف هذا القرن تطور فن      

أن يذكر املتكلم لفظا مفردا له معنيان قريب ظاهر غري مراد،           : والتورية. )462(وناثر، وإال عد مقصراً   
  :بن اخليمي، قولهومما عثرنا عليه من تورية يف شعر ا. )463(وبعيد خفي هو املراد

ــريه     مل يـــرق قلـــيب خليـــل ـغ
  

  إنـــه خـــري حبيـــب وخليـــل    
  خـــده الناضـــر بـــرد نـــاره    

  
ــا نـــار اخلليـــل   464(وســـالم إـ(  

سيدنا إبراهيم عليه   "، وأراد املعىن البعيد     "الصاحب"، إذ ذكر املعىن القريب      "اخلليل"التورية يف كلمة      
  ".السالم

  
  :كذلك يف قوله

  يل يف دمـــــشق حبيـــــب 
   

  بالــــشخص عــــين بعيــــد   
ـ      فنــــهر دمعــــي للوجــــ

  
  )465(ــــد يف دمـــشق يزيـــد    )م(

  ".اسم ر بدمشق"، وأراد املعىن البعيد "يزداد ويكثر"، إذ ذكر املعىن القريب "يزيد"فالتورية يف كلمة   
  

                                                
  .٢١٤-٢١١، صعلم البدیععبد العزیز عتیق، :  انظر- 458
  .٤و ١٣٤/٣: ، القصیدةالدیوان - 459
  .٢١٢، صعلم البدیععبد العزیز عتیق، :  انظر- 460
  .١/٨: ، القصیدة الدیوان- 461
  .٤٥٢، صأدب الدول المتتابعةعمر موسى باشا، :  انظر- 462
  .١٦٢، صفض الختام عن وجھ التوریة واالستخداموالصفدي، . ٢/٣٩، خزانة األدبالحموي، :  انظر- 463
  .١٠ و ٣٧/٩: ، القصیدةالدیوان - 464
  .٦٨:  نفسھ، المقطوعة- 465
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أحـدمها أن   : والفرق بينهما من وجهني   . وقد أدخل مجاعة نوع التوجيه يف التورية وليس منها             "
والثاين أن التورية تكـون باللفظـة   .  تكون باللفظة املشتركة، والتوجيه باللفظ املصطلح عليه     التورية

  .)466("الواحدة، والتوجيه ال يصح إال بعدة ألفاظ متالئمة
  

 يف شعر ابن اخليمي أوفر حظا من تورياته، فقد عمد إىل التوجيه مبصطلحات احلديث               التوجيه     و
  :فمن توجيهه مبصطلحات الفقه واحلديث، قوله. ء الفقهاءوالفقه والنحو والعروض وأمسا

  وقلــيب حمظــور التــسلي واجــب   
   

  مبــاح لنــدب احلــب فيــه تعبــدا     
  ويــروي حــديث الوجــد عــين حلبــه  

  
  )467(مبتـصل مـن مرسـل الـدمع مــسندا      

متصل، ومرسل،  : "، من مصطلحات الفقه، أما األلفاظ     "حمظور، وواجب، ومباح، وندب   "فاأللفاظ    
  .، فمن مصطلحات احلديث"ومسند

  
  :ومن توجيهه مبصطلحات النحو، قوله

  ومــا اشــتياقي إلــيكم عــن مفارقــة 
   

ـا عــم شــوقي كــل أحــوايل        وإـمن
  مــستقبل الوصــل واملاضــي أحــن    

  
  )468(إىل كليهمــا مــع أين منــه يف احلــال  

  .، من مصطلحات النحو"املاضي، واحلال: "فاللفظتان  
  

  :قولهومن توجيهه مبصطلحات العروض، 
  دمـــت ذا نعمـــة وعـــز مـــشيد

   
  وهنـــاء يف كـــل وقـــت جديـــد  

  ورضــى كامــل وعمــر طويــل     
  

  )469(وغــىن وافـــر وجــود مديـــد    
  .، من حبور الشعر العروضية"كامل، وطويل، ووافر، ومديد:" فاأللفاظ  

  
  :ومن توجيهه بأمساء الفقهاء، قوله

ـوج طالبــا ـود ـحي   ومــا مــالكي يف اـجل
  

ـد طولــه      )470(إىل شــافع حاشــى عواـئ
  .اإلمام مالك، واإلمام الشافعي: ، نسبة إىل امسي الفقهني"مالكي وشافع: "فاللفظتان  

  
                                                

  .١/٣٠٤، خزانة األدبالحموي، :  انظر- 466
  .٢٢ و ١٤٨/٢١: ، القصیدةالدیوان - 467
  .٦ و ١٧٥/٥:  نفسھ، المقطوعة- 468
  .٢ و١٣/١:  نفسھ، المقطوعة- 469
  .١٦١/٥: سھ، المقطوعة نف- 470
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 من فنون البديع ذات األثر الواضح يف شعر ابن اخليمي، وهو أن يـودع الـشاعر يف    التضمني     و
لبيت وأحسن التضمني ما صرف ا. شعره بعض ما يستميله من شعر غريه بيتا تاما، أو نصفه، أو ربعه           

عن معناه األصلي ليالئم املعىن اجلديد، خاصة إذا كان املعىن يف غرض جديد غري الغرض الذي وضع                 
  .)471(ألجله، وجيوز عكس البيت املضمن بأن جيعل عجزه صدرا وصدره عجزا

  
     وما تطالعنا به أشعار ابن اخليمي من كثرة التضمني من شعر أسالفه من الـشعراء، يـشري إىل                  

وممن ضمن ابن اخليمي من     . عرنا بثقافة أدبية عالية، ودراية بالشعراء ونتاجام الشعرية       اضطالع شا 
أبو نواس، مسلم بن الوليد، أبو العتاهية، أبو متام، املتنيب، أبو فراس، الـشريف الرضـي،          : أشعارهم

  .والشريف املرتضى، وغريهم
  

أحسن التضمني، ألنه يصرفها عـن       من   -وفق علماء البالغة  –     تعد بعض تضمينات ابن اخليمي      
  :ومن تضمينه بيِت تام، قوله يعاتب احملبوبة. معناها األصلي لتالئم املعىن اجلديد

  يا معرضا لشقاي عـين أنـت يف الــ         
  

  حــاالت أمجعهــا ســعيد مقبــل     )م(
  حــسب األحبــة أن يفــرق بينــهم (  

  
  )472 ()ريــب املنــون فمالنــا نــستعجل   

اعر غري معروف، ويعد هذا البيت من أشهر أبيات العتاب الـيت            فالبيت الثاين مضمن من قصيدة ش       
، ويالحظ أن ابن اخليمي مل يعدل به عن سياقه األصلي، بل أبقاه ضمن الغرض )473(قيلت بني العشاق

  .الذي قيل فيه
  

  ):صلى اهللا عليه وسلم(    ومن تضمينه نصف بيت، يف قوله ميدح الرسول 
  وأعطــي مفــاتيح الكنــوز فعافهــا  

  
  تمــام لــه عمــا ســوى اهللا عــازب اه  

  ومل يـــرض إال خلـــة اهللا خلـــة    
  

  )474 ()وللنــاس فيمــا يعــشقون مــذاهب(  
ومن مذهيب حـب الـديار      : "فعجز البيت الثاين مضمن من عجز بيت أيب فراس احلمداين، وصدره            

 وابن اخليمي يعدل ذا العجز عن غرضه األصلي، وهو الغزل، إىل معىن جديد هو مدح". )475(ألهلها
  .الرسول عليه السالم

  

                                                
  .١/٣١١، خزانة األدبابن حجة الحموي، :  انظر- 471
  .٩ و ١٥٣/٨: ، القصیدة الدیوان- 472
  .٧٥، صكفایة الطالبوالجزري، . ١/٥٦٥، زھر اآلدابوالحصري، . ٢/١٦٧، العمدةابن رشیق، :  انظر- 473
  .٣٧و١/٣٦: ، القصیدةالدیوان - 474
  .٢٣، صالدیوان أبو فراس الحمداني، - 475
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  :    ومن تضمينه ربع بيت، يف قوله ميدح شرف الدين التيفاشي
  ال زالت يا جـامع اآلداب تلـبس أثــ         

  
ـري ذي نــصب   )م(   واب احملاســن كــال ـغ

  جتلــى عليــك فتــستجلي غرائبــها   
  

  )476 (أفكار ذي الفضل يف أثواـا القـشب         
متام يف قصيدته الشهرية اليت قاهلا يف فـتح عموريـة،   مضمنة من بيت أيب " يف أثواا القشب "فعبارة    

  :ونصه
  فــتح تفــتح أبــواب الــسماء لــه  

  
ـا القــشب    477 (وتــربز األرض يف أثواـ(  

    
     وإضافة إىل ما تقدم من أشكال التضمني اليت يوظفها يف شعره، فإننا جنده يعمد إىل شكل آخر،                 

ض مفردات أو عبارات البيت املراد تـضمينه،        وهو ما يعرف بالتضمني باإلشارة، أي إيداع بيته بع        
وتوزع هذه املفردات أو العبارات املودعة  يف مواقع خمتلفة من البيت بشكل ميكّـن قارءهـا مـن                   
استحضار ذلك البيت الذي أخذت منه، وذلك كما يف قوله معربا عن أشواقه جتاه صـديقة مجـال              

  :الدين بن أيب الربيع
  فيــا ليــت اللقــاء يعــود يومــا   

  
  )478 (فـــأخربه ـمبــا صـــنع الفـــراق  

  :، مضمنة من بيت أيب العتاهية، ونصه"أخربه مبا صنع" و" يعود يوما"و "فيا ليت"فالعبارات   
  فيــا ليــت الــشباب يعــود يومــا   

  
  )479 (فــأخربه مبــا صــنع املــشيب     

    
     كذلك جند ابن اخليمي يعمد إىل تضمني شعره بعض األمثال السائرة، ومن ذلك املثـل القائـل                

  :يف قوله ميدح مشس الدين بن خلكان) )480(احلديث ذو شجون(
  إن احلــديث شــجون فاســتمع عجبــا  

  
  )481 (حديث ذا احلرب حـسنا كلـه عجـب          

    
  :يف قوله والفرنج على دمياط) )482(الكافر مرزوق(وأيضا املثل القائل 

  إن ســاعد الــروم اتفــاق جــرى    
  

  سيــــسعد اإلســــالم توفيــــق   
  ال عجبـــا أن أخـــذوا بـــاطال    

  
  )483(دميـــاط فالكـــافر مـــرزوق    

  
                                                

  .١١و ١٧١/١٠: ، القصیدةالدیوان - 476
  .١٨، صالدیوان أبو تمام، - 477
  .٢٠: ، المقطوعةالدیوان - 478
  .٥٠، صالدیوان أبو العتاھیة، - 479
  .١/١٩٧، مجمع األمثال المیداني، - 480
  .١٣/٩: ، القصیدةالدیوان - 481
  .٢/١٧٣، مجمع األمثال المیداني، - 482
  .٩٤: ، القصیدةالدیوان - 483
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 فحظه قليل يف شعر ابن اخليمي موازنة بتضميناته، وهو أن يضمن الكالم شيئاً من               االقتباس     أما  
  .القرآن أو احلديث ال على أنه منه

  
ويبدو . )484("نوع ال يقدر عليه من الشعراء إال من له ملكة يتصرف ا كيف يشاء             "     واالقتباس  
متتع ذه امللكة فراح يقتبس من نصوص القرآن الكرمي، واحلديث الشريف ما يالئـم              أن شاعرنا قد    

بعض سياقات نصوصه الشعرية اقتباساً مباشراً، أو ما يعرف باالقتباس باإلشارة، أي حيور النص مبـا           
  .يستلزمه الوزن والقافية دون نقل نصي مباشر

  
  :ح والدهفمن اقتباساته النصية املباشرة، كما يف قوله ميد
  يـــا مـــن أياديـــه اللطيفـــة يب 

  
  تتلــــو أيــــادي اهللا يف القــــدر  

  ودليـــل ذلـــك قولـــه اشـــكر يل  
  

  )485(الــديك مبحكــم الــذكر  لــوو  
ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمـه      : "هي اقتباس مباشر من قوله تعاىل     " اشكر يل ولوالديك  "فعبارة    

  .)486(" املصريوهنا على وهن وفصاله يف عامني إن اشكر يل ولوالديك إىل
  

  :كذلك قوله
ـ  ـا لــيس يف الــبالد هلــا شبــ إـ  

  
  )487(كمـا جـاء فهـي ذات العمـاد         هـ  )م(

  .)488("إرم ذات العماد: "اقتباس مباشر من قوله تعاىل" ذات العماد"فعبارة   
  

  ):صلى اهللا عليه وسلم(ومن اقتباسه املباشر من احلديث الشريف، قوله ميدح الرسول 
ــ    ـرف الزمــان وأهلــه بوج وده شـ  

  
ـدو       شــرفاً يــروح علــى الوجــود ويـغ

  ولــه الوســيلة والفــضيلة وحــده     
  

  )489(مــه احملمــود يــوم املوعــد قــامو  
    

آت حممـداً   ): "........عليه الـسالم  (، اقتباس نصي مباشر من قوله       "له الوسيلة والفضيلة  "فعبارة  
  .)490( ...."الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته

                                                
  .٢٣٩، صنفحات األزھارالغني النابلسي،  عبد - 484
  .٢ و ١٨/١: ، المقطوعةالدیوان - 485
  .١٤: لقمان، آیة:  سورة- 486
  .١٣١/١٠: ، القصیدة الدیوان- 487
  .٧: الفجر، آیة:  سورة- 488
  .٣و ١٨٦/٢: ، القصیدةالدیوان - 489
  ).٦١٤: (، الحدیث رقم١/١٩٩، صحیح البخاري البخاري، - 490
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االقتباس باإلشارة فأكثر شيوعا يف شعره من االقتباس النصي املباشر، ومن ذلك ما جـاء يف                    أما  
  :قوله

  فيــا عــاذيل دعــين ونــار صــبابيت  
  

  )491(عليه فـإين قـد وجـدت ـا هـدى           
    

إذ رأى نـاراً    : "إشارة إىل قوله تعاىل حكاية عن موسى      " فإين قد وجدت ا هدى    "     ففي عبارته   
  .)492(" إين آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدىفقال ألهله امكثوا

  
  ):صلى اهللا عليه وسلم(وكما يف قوله ميدح الرسول 

  وحــل لــه أخــذ الغنــائم خاصــة  
  

ـب  و     )493(ردت بنــصر الرعــب عنــه الكتاـئ
على فضلت  ): "عليه السالم (إشارة إىل قوله    " بنصر الرعب "، و "وحل له أخذ الغنائم   "ففي العبارتني     

أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت إىل الغنائم، وجعلـت يل األرض            : األنبياء بست 
  .)494("طهورا ومسجدا، وأرسلت إىل اخللق كافة، وختم يب النبيون

  
وهو أن يأيت الشاعر ببيت من       "االكتفاء     ومن ظريف ما يطالعنا به ديوانه من ألوان البديع، بديع           

قة مبحذوف، فلم يفتقر إىل ذكر احملذوف لداللة باقي لفظ البيت عليه، ويكتفي مبا            الشعر وقافيته متعل  
وابن اخليمي يعمد إىل تلوين شعره ـذا اللـون          . )495("هو معلوم يف الذهن فيما يقتضي متام املعىن       

  :البديعي يف مواضع ثالثة، ومن ذلك قوله
  صــفت احملبــة يل وفــزت مبنــييت  

  
ـرام منــييت       وحييــت إذ جلــب الـغ

  وأريت عذايل اليت هـي أحـسن الــ          
  

  )496(أشــياء فانــدفع العــواذل بــاليت    )م(
    

  :كذلك يف قوله
  يا سـاكين أعلـى احملـصب مـن مـىن          

  
  مــا حيلــة الــصادي أضــر بــه الظمــا  

ـال ميعــاد التالقــي باللقــا       قــد ـط
  

ـشى أنــه يقــضي ومــا      )497(بكــم وـخي
    

                                                
  .٦/٨ :، القصیدةالملحق - 491
  .١٠: طھ، آیة:  سورة- 492
  .١/٣٥: ، القصیدةالدیوان - 493
  ).٥٢٣: (الحدیث رقم. ٣/١٧٦٥، صحیح مسلم مسلم، - 494
  .١/٢٨٢، خزانة األدب الحموي، - 495
  .٢و١٧٢/١: ، القصیدةالدیوان - 496
  .٧و ١٨/٦: ، القصیدةالملحق - 497
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  : قوله- أيضاً-ومن ذلك 
  قد بـان وجـدي ذلـك الوجـد الـذي          

  
  )498(درونــه وصــبابيت تلــك الــيت   ت  

    
     بعد هذا االستعراض ألهم ألوان البديع وفنونه اليت اتشحت ا أشعار شهاب الدين بن اخليمي،               
نواصل تناول احلديث عن خصائص أسلوبه األخرى اليت امناز ا شعره، كأسلوب احلوار، والتكرار،              

  .ته املدعاة يف شعر غريهواألسلوب النثري، وهيكلية النص يف شعره، وأثر قصيد
  

، وهو ما يسميه البالغيون املراجعة، ويسميه بعـضهم      احلوار    يستخدم ابن اخليمي أحيانا أسلوب      
وهو أن حيكي املتكلم مراجعة يف القول، وحماورة يف احلديث بينه وبـني غـريه،   "السؤال واجلواب،   

. )499("بيت واحـد أو يف أبيـات      بأوجز عبارة، وأرشق سبك، وألطف معىن، وأسهل لفظ، إما يف           
ومعظم حوارات ابن اخليمي اليت جندها مبثوثة يف أشعاره تدور بينه وبني عواذله يف غزلـه اإلهلـي،                  

  :يقول
  مـــا عـــذويل قـــط إال عاشـــق

  
ــربة بالعـــذل وداجـــى   ســـتر العـ  

  :إن احلــب داء قلــت لــه  : قــال  
  

  )500(هــذا الــداء مل يقبــل عالجــا   نإ  
    

  :ويقول أيضاً
   مــرة ورحلــتم ســكنتم فــؤادي 

  
  فأصــبح مــنكم خاليــا خــايل الــسر    

  هــل أنــت راجــع: وقــال يل العــذال  
  

  )501(ال أدري : إذا رجعوا عن غدرهم؟ قلـت       
    

  :ويف موضع آخر
  مل تبـــد طلعتـــه لـــذي نظـــر 

  
ــدا كلفـــا بـــه مثلـــي       إال ـغ

  نعــم: أجننــت بــه؟ فقلــت : قــالوا  
  

  )502(هــو ســاكن يف موضــع العقــل    
    

  
  

                                                
  .٢٠/١١: ، القصیدةالملحق - 498
  .١/٢١٨، بخزانة األد ابن حجة الحموي، - 499
  .١٤و ١٥/١٣: ، القصیدةالدیوان - 500
  .٦و ٤٦/٥: ، المقطوعة الدیوان- 501
  .١٦و ٨٥/١٥:  نفسھ، القصیدة- 502
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وهو أن يكرر املتكلم اللفظة الواحدة بـاللفظ واملعـىن،          "،  التكراريانا إىل       ويلجأ ابن اخليمي أح   
أو لغـرض مـن     ....واملراد بذلك تأكيد الوصف أو املدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد أو اإلنكار             

  :ومن صور التكرار عند ابن اخليمي، قوله. )503("األغراض
  حروف حروف يف سطور علـى طـرو       

  
  )504(ات نواصـب  سها رافعـات خافـض      )م(

    
  :وقوله

  ســالم علــى بعــد املــزار وقربــه  
  

  )505(سالم فىت مـا زال عـن عهـد حبـه            
    

  :وقوله
  ال أحــب الــوداع مــن أجــل كــوين 

  
  )506(مــا رأيــت الــوداع إال الــبني     

    
  :كذلك يعمد الشاعر أحيانا إىل تكرار عبارة بعينها يف بيت واحد كقوله

  أســفاً عليــك وأي قلــب مل يــذب  
  

ـده أســفا عليــك تأ      )507(ســفا مل ـجي
    

  :ويف أحيان أخرى جنده يكرر كلمة أو مجلة يف بداية األبيات أو يف حشوها، وذلك كما يف قوله
  يــا حبــذا خــرب العــذيب يعيــده  

  
  بـــرق الثنايـــا بـــالعقيق ملقلـــيت   

ـيب األجــارع مازجــاً       يــا حبــذا ـظ
  

  صـــد النفـــور بعطفـــه املتلفـــت   
ـا      يــا حبــذا ملــح احملاســن إـ  

  
  )508(حــديث أحــبيت أبــدا تطــارحين    

    
  :وقوله

  ألفـــت فرقـــة مـــألويف ففرقتـــه
  

  شــيء كمــا حكمــت عاداتــه حــسن  
  أمل تكــن فرقــة املــألوف حاصــلها     

  
   )509(كيف الـسبيل إىل أن ينـصف الفطـن          

    

                                                
  .١/٣٦١، خزانة األدب الحموي، - 503
  .١/٥: ، القصیدةالدیوان - 504
  .٢٨/١:  نفسھ، القصیدة- 505
  .٣٨/١:  نفسھ، المقطوعة- 506
  .٢٢/٤٥:  نفسھ، القصیدة- 507
  .١٠-١٧٢/٨: دة نفسھ، القصی- 508
  .٤و ٥٤/٣:  نفسھ، القصیدة- 509
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     ويالحظ أن ابن اخليمي يعمد يف مواضع كثرية إىل تكرار أدوات العطف، واالستفهام، والشرط،       
  :يف) هل(تكراره أداة االستفهام من ذلك . والنفي، والنداء

  خليلـي هــل يف عــودة الظعــن مطمــع 
  

ـنب يف التــراب مطلــع؟     وهــل لبــدور ـغ
ـىن بأهلــه    ـالل يـغ   وهــل مقفــر األـط

   
   )510(كما كان؟ والشمل الذي شـت جيمـع         

    
  :يف بداية األبيات اآلتية) إذا(وكذلك تكراره أداة الشرط 

  وإذا مــــا احملــــب يف الـــــ
  

  اشـــتفاحـــب نـــال الـــضىن    )م(
  وإذا ذل عــــــــــــز أو  

  
  خــــان صــــربا فقــــد وىف    

  وإذا مــــا جــــرت لــــه    
  

  )511(حالــــة ظنــــها جفــــا   
    

، أو يعكس البيت فيجعل ما يكرر بعض أعجاز أبياته    ومما يسترعي االنتباه يف شعر ابن اخليمي أنه       
  :كان صدرا يف قصيدة عجزا يف أخرى، فمن تكراره ألعجاز أبياته، قوله

  بوصــالكممــا ضــركم أن تنقلــوا  
  

  ســـري مـــن الـــضراء للـــسراء    
  روحي تذود علـى الـورود ظمـا وقـد           

  
ـشي علــى اســتحياء      )512(جــاءتكم ـمت

    
  :وقوله

  إنّ املناصــب لــو تقــول ألفــصحت  
  

ـــسن تعبــــد ووالء       لكــــم ـحب
ـا لــدى    وشــكت إلــيكم مــا أمل ـ  

  
ــرانكم مـــن شـــدة الربحـــاء        هـج

ـا تــسعى لنيــل مرادهــا     ولــو اـ  
  

ــشي علـــى اســـتح     )513(ياءجـــاءتكم ـمت
    

  :وقوله يف قصيدة واحدة
  جــــاء أمــــر مــــصرف   

  
  مل أجــــد عنــــه مــــصرفا     

  حـــــــرس اهللا رـــــــا  
  

  شـــــرف الـــــدين األشـــــرف  
ـ      الفـــصيح الـــذي لـــه الـــ

  
  ــــــقول أضـــــحى مـــــصرفا  )م(

ـ      والعلــــيم احملقــــق الــــ
  

  كامـــــل الـــــصدق والوفـــــا   )م(
  

                                                
  .٢و ٢٤/١: ،القصیدةالدیوان - 510
  .٣١-١٦٧/٢٩:  نفسھ، القصیدة- 511
  .٨و ٣/٧:  نفسھ، القصیدة- 512
  .٣-٧/١:  نفسھ، المقطوعة- 513
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  وهــــو العــــارف الــــذي  
  

  كـــــان يف النـــــاس أشـــــرفا   
  قـــل، فقلـــت إذ : قـــال يل  

  
  )514(اجــــد عنــــه مــــصرفا  مل   

    
  :ومن تكراره وعكسه ألبيات شعره، قوله

  وتيممــوا البيــدا مشوســا طلعــا   
  

  وتبــــؤوا منــــها ومــــين مغربــــا   
  أو أعينـــا ـجتــري علـــيهم أعينـــا  

  
  )515(أو قلــب صــب يف اللــهيب مقلبــا     

    
  :وقوله

  وسطا الفراق علـى الفريـق فلـم يـرى         
  

  طرفـــا كليمـــا أو لـــسانا ألكنـــا     
ـ      هيب مقلبــاأو قلــب صــب يف اللـ

  
ــري علـــيهم أعينـــا      )516(أو أعينـــا ـجت

    
    واألسلوب النثري يطغى على شعر ابن اخليمي، ويظهر جليا يف كثري من قصائده ومقطوعاتـه،               

  :ولعل ذلك يرجع إىل عمله فترة يف دواوين الدولة، ويتضح األسلوب النثري يف قوله
ـس الــدين أشــكو حالــة    مــوالي ـمش

  
  ثقلـــت علـــي وأوجبـــت تثقيلـــي     

ـروا     ـروا مــساكني الزكــاة وأكـث   كـث
  

ــري مـــا أجـــر وال تنويـــل       مـــن ـغ
  كــم يــسألون شــهاديت وأجيبــهم    

  
  جـــاروا علـــى املستـــشهد املقبـــول    

  عرفـــوا بـــأين منـــهم فتـــسلطوا  
  

  )517(فعزمـــت أين راجـــع ابـــن ســـبيل  
    

د     فابن اخليمي يكتب ذه األبيات إىل صديقه ابن خلكان يشكو إليه حال حمتاجي الزكـاة بعـ                
انقطاع املد عنهم، وحنن حني نقرؤها ال نتذوق نصا شعريا بقدر ما نطلع على رسالة نثرية قـصرية                  
نظمت شعرا، ومن هذا الوجه أيضا قصيدة يعتذر فيها إىل األمري مشس الدين بن باخل، كنا قد جئنا                  

  :، وقصيدة يقول فيها معزياً)518(عليها يف الفصل السابق
  يـــا ايهـــا احلـــب صـــرباً  

  
  ثنــــــاء وأجــــــراحتــــــرز   

   إن جــــل قــــدر الرزايــــا  
  

  فأنـــــت أعظـــــم قـــــدرا    
  وأنــــت تــــدري يقينــــا    

  
  ال شـــــك فيـــــه وخـــــريا     

                                                  
  .١٦٧: ، القصیدةالدیوان - 514
  .١١ و١٤٩/١٠:  نفسھ، القصیدة- 515
  .٩و ١٥١/٨:  نفسھ، القصیدة- 516
  .٦٠: قطوعة نفسھ، الم- 517
  .١٦٥:  نفسھ، القصیدة- 518
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  إن الرضــــا بقــــضاء الـــــ
  

  الــــــه ســــــرا وجهــــــرا  )م(
  يــــصري البــــؤس نعمــــى   

  
  وجيعـــــل العـــــسر يـــــسرا    

  أبــــشر فهــــذا ملــــم    
  

  يف حـــــق مثلـــــك بـــــشرا    
  كفــــاك صــــربا وأعطــــى   

  
  أجــــــــرا واعــــــــدم وزرا  

  والــــــشك هللا فيــــــه   
  

  )519(شــــــك أوىل وأجــــــرىال   
    

    أما فيما يتعلق يكلية النص يف شعر ابن اخليمي، فقد ورد يف ديوانه مئة وثالث وتسعون قصيدة                 
ومقطوعة، منها ثالث قصائد ليست له، ويف امللحق أربع وعشرون قصيدة ومقطوعة، فمجموع ما              

سعون قصيدة مكونة من سبعة   يف الديوان وامللحق مئتان وأربع عشرة قصيدة ومقطوعة، منها تسع وت          
، أي أن نـسبة     )520(أبيات فأكثر، ومئة ومخس عشرة مقطوعة تترواح ما بني بيت إىل ستة أبيـات             

وهكذا نرى أن نسبة املقطعات %. ٥٤، واملقطعات حوايل %٤٦القصائد يف الديوان وامللحق حوايل 
ين ذلك العصر، شجع علـى  وانتشار املقطعات وشيوعها ظاهرة بارزة يف دووا   . تفوق نسبة القصائد  

  .)521(ظهورها أن الشعراء كانوا يروا أكثر تصويرا ملا يف نفوسهم من معان لطيفة
  

     ولعل أكثر ما يسترعي االنتباه يف شعر ابن اخليمي هو قصيدته املدعاة، اليت مل يشتهر شيء مـن              
عرنا والشاعر الـشامي    شعره كما اشتهرت هذه القصيدة ملا كان عليها من تنازع واختالف بني شا            

، فتدافع األدباء والشعراء لقراءا واالطالع عليها ملعرفة الدوافع الكامنـة           )522(جنم الدين بن إسرائيل   
وراء هذا التنازع، ويبدو أن كثرياً من الشعراء املعاصرين البن اخليمي، والذين جاؤوا من بعده قـد                 

من أبياا أو صدورها أو أعجازها تعبريا عـن         أولعوا ذه القصيدة فراحوا يضمنون أشعارهم شيئاً        
، يـضمن إحـدى     )523(هـ٦٨٤فهذا شاعر املقطعات الشامي جمري الدين بن متيم ت          . إعجام ا 

  :مقطوعاته عجز البيت القائل

                                                
  .٨-١٢/١: ، القصیدة الملحق- 519
ي     : "ل         - 520

 د ي الن   ار،    . صیدة   : ر . ١/١٨٨، العمدةابن رشیق،  ". قصیدة
  .٢٥-٢٣، صالعربي القدیم

  .٩٩، صسقوط بغدادالحیاة األدبیة بعد محمد عبد المنعم خفاجي، :  انظر- 521
  .من ھذا البحث ) ٢٠-١٩( في ذلك ص :  انظر- 522
سابع      :  مجیر الدین بن تمیم - 523

 وافيصفدي، : ر. (ـ٦٨٤نة    ھ  
الة   (یم      خدم،     . ٤/٥٤،  فوات الوفیات والكتبي،  . ٥/٢٢٨،  بالوفیات
  ).١٧-٨، ص)ماجستیر
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  يــا بارقــا بأعــايل الــرقمتني بــدا  
  

  )524(لقــد حكيــت ولكــن فاتــك الــشنب    

     
  :وذلك يف مقطوعته

ـر األقــاحي يف تــشبهه     إن تــاه ثـغ
  

  بثغــر حبـــك واســـتوىل بـــه الطـــرب   
  فقــل لــه عنــدما حيكيــه مبتــسما    

  
  )525 ()لقــد حكيــت ولكــن فاتــك الــشنب(  

    
فنعثر يف إحدى قصائده على ثالثة أعجاز يضمنها        ) هـ٧١٦ت ()526(    أما صدر الدين بن الوكيل    

  من القصيدة املذكورة، وذلك يف قوله
  يا قلـب أردافهـا مهمـا مـررت ـا          

  
ـب: قــل يلقــف يل عليهــا و(     )هــذه الكـث

  وإن مــررت بــشعر فــوق قامتــها    
  

  ؟)كيــف البــان والعــذب : بــاهللا قــل يل (  
  تريــك وجنتــها مــا يف زجاجتــها     

  
  لكــــن مذاقــــه للريــــق ينتــــسب  

  حتكي الثنايـا الـذي أبدتـه مـن حبـب          
  

  )527 ()لقــد حكيــت ولكــن فاتــك الــشنب(  
    

عجزين يف اثنتني من مدائحـه      مضمنا صدرا و  ) هـ٨٥٩ت ()528 (     ومنهم مشس الدين النواجي   
  :النبوية، حيث يقول يف إحداها

  بــر ومينــاه إن جــادت عوارفهــا   
  

ـب       حــدث عــن البحــر يــا هــذا وال عـج
ـه      ـت دراً مــن مباـمس   وقــل إذا ـمش

  
ــريه أرب (     )يـــا مطلبـــا لـــيس يل يف ـغ

    
  
  
  

                                                
  .١٢/٢٥: ، القصیدةالدیوان - 524
. ٢/٣٣١، ة األدب وي،  . ٢/٤٨١، ستطرف ھي، شی . ٦/٨١، ع   ابن معصوم،    - 525

  .١/٤٥٠، رروض النضوالحجازي، ال. ٩٢، قجلوة المذاكرةوالصفدي، 
). ّل  (وي       :  صدر الدین بن الوكیل    - 526

 العلماء المشھورین مثل ابن عالن، والقاسم اإلربلي كان ولد بدمیاط، وأخذ عن والده الفقھ، وتتلمذ على جماعة من 
ـ  ٧١٦نة   . شعره جید في مستوى شعراء عصره الكبار . شافعیًا، سمع الحدیث وقرأ كتب السنة     

  ).٧٧-٦/٧٢، الدرر الكامنةوالعسقالني، . ٢٨٤-٤/٢٦٤، الوافي بالوفیاتالصفدي، : انظر(
  .٤/٢٦٩، اتالوافي بالوفی الصفدي، - 527
ف   . شافعي      :  شمس الدین النواجي   - 528

ـ،  ٧٨٧نة    . ب  ، ت  : ھ      
سن  . ٢/١٥٦، الع  شوكاني،  . ٧/٢٢٩، ع  السخاوي،  : انظر. (ھـ٨٥٩وتوفي بھا سنة    

  ).٥٧-٢، ص)رسالة دكتوراة (دراسة شعر شمس الدین النواجيعبد الھادي، 
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  :إىل قوله
  وما عال قـدر نظمـي يف الـورى شـرفا          

  
 )529 ()إال ملعـــىن إىل عليـــاك ينتـــسب  (  

    
  :ويف أخرى

  علمــا وحلمــا وإنــصاتا ومكرمــة   
  

  وهيبــــة ووقــــارا زانــــه نظــــر   
  فقــل ملــن راح حيكــي حــسن طلعتــه  

  
  )530 ()لقــد حكيــت ولكــن فاتــك اخلفــر (  

    
  :يف قوله) هـ١١٢٧ت ()531( سعودي بن حييـي- أيضا-ومنهم 

  وكــاس در بــشمس الــراح ينتــهب 
  

  جـــاله بـــدر بـــه األرواح تنتـــهب    
ـر : فقلــت     ريقتــهمــذ رام حيكــي ـمخ

  
  )532 ()لقــد حكــت ولكــن فاتــك الــشنب (  

وكتب األدب مليئة مبثل هذه     . )533(     وقد وجدناه يضمن هذا العجز يف أكثر من موضع يف شعره            
  .)534(األشعار اليت تضمن أبياتاً أو صدوراً أو أعجازاً من هذه القصيدة الشهرية

  
  
  











                                                
الع  واجي،  . ٥٩-٥٨، ص)وراة   (واجي     ادي،   - 529

  .١٣٧-١٣٦، صالشمسیة
  .١٢٣، ص)رسالة دكتوراة (ن النواجيدراسة شعر شمس الدی حسن عبد الھادي، - 530
ي   : ي - 531

ضرات   : (ماه          . ل     . الشافعي الدمشقي 
. ٦٢-١/٥٨، درر رادي،  : ر . (داح   ١١٢٧نة   ). ارات  سان 

  ).٢٥٤، صنفحة الریحانة ذیلوالمحبي، 
  .٢٦٢، صل نفخة الریحانةذی المحبي، - 532
  .٢٦٢نفسھ، ص:  انظر- 533
  .٢٥٥، صتنبیھ األدیبوالحضرمي، . ٥٥، صالكنس الجواري الحجازي،:  انظر مثًال- 534
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مصدر مهم لتوليد الصورة الشعرية اليت وظيفتها تصوير احلقائق ":     يعرف باحث حمدث اخليال بأنه   
. )536("امللكة اليت يستطيع ا األدباء أن يؤلفوا صـورهم        : "ويقول آخر، هو  . )535("النفسية واألدبية 

  .)537(واخليال ركن رئيس من أركان األدب ومقوماته، كما أنه صاحب دور بالغ األثر يف عملية اإلبداع الشعري
  

حظ الناظر إىل شعر ابن اخليمي أن صوره وأخيلته إما مستمدة ومستوحاة من التراث العريب                    ويال
وال سيما الشعر منه، وإما تقليد وإعادة خلق لتلك الصور القدمية، ووضعها يف قوالـب جديـدة مل             
يعرفها ذلك الشعر من قبل، كذلك فإننا نعثر على صور جديدة خمترعة مستمدة من واقع الـشاعر                 

  .يئتهوب
  

     يعد التراث العريب الرافد الرئيس خليال ابن اخليمي، وهو بذلك يسري على سنة شـعراء عـصره         
املقلدين الذين ال يستمدون من الطبيعة، واتمع الذي يعيشون فيه بقدر ما يتكئون علـى تـراث                 

  .)538(أسالفهم يف صورهم وأخيلتهم
  

 - مـثال –بن اخليمي صوره وأخيلته يف وجدياته الصوفية     وإذا استقصينا املناهل اليت يستقي منها ا   
وجدناها ترتد إىل شعراء الغزل واخلمر يف العصرين األموي والعباسي، كما أنه يشحذ خميلته يف بعض    

  .املواضع فيقتبس صورا من واقعه وذات نفسه فيبدو غزله جديدا أو كاجلديد
ه، فنراه مترمسا خطى األقدمني، وكأا قواعـد       يرسم ابن اخليمي يف إحدى قصائده صورة حلبيبت       

  :مفروضة ال يصح الشعر إال ا، وذلك حني يقول
  أيــن العــذول ومــن أحــب معــاتيب 

  
ـــام      ســــراً ومــــسك أقاحــــه ـمن

  وجبينــه الوضــاح مــن فــرط احليــا   
  

ـــره بــــسام      بــــاك وبــــارق ثـغ
ـس يف دجنــة شــعره        والوجــه ـمش

  
  وشـــعاعها مـــن مقلتيـــه ســـهام     

ـورهواللفــظ در صــاغ مــن        منـث
  

  عقـــدا لروحـــي مسعـــي النظـــام     
  ولوجنتيــه مــدى الزمــان تــورد     

  
  واش بـــأن رضـــاب فيـــه مـــدام     

  رشــأ تــألف جــسمه مــن جــوهر    
  

  دون التمـــــام وذاك فيـــــه ـمتــــام   
                                                  

  .١٥٦، صلحدیثالنقد األدبي ا محمد غنیمي ھالل، - 535
  .١٦٧، صفي النقد األدبي شوقي ضیف، - 536
  .٦٩، ص١٩٨٥، ٤٣٩، ع٤٧، مجلة المنھل، مالخیال وأثره في اإلبداع الشعريطھ عبد البر، :  انظر- 537
  .١٠٨، صدراسة األدب العربيمصطفى ناصف، :  انظر- 538
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ــه    وهـــواه لـــوال قـــده وحديـث
  

  )539(مل يـــثن عطفـــي بانـــة ومحـــام    
    

كثروا من رسم صورة طيف         ويف موضع آخر نراه مترمسا خطى الشعراء يف العصر العباسي الذين أ           
  :، قائالً)540(احملبوبة الذي يزورهم يف آخر الليل

  أطيـــف خيـــال زار ـممــن أحبـــه
  

ـري       فــديتك مــن طيــف علــى البعــد زاـئ
  ســرى فأعــاد الليــل صــبحا بوجهــه  

  
  وبـــان ولكـــن يف املنـــام مـــسامري    

  وحلــل مــن ورد اخلــذود حرامــه    
  

  وأمــــنين شــــر العيــــون الـغـــوائر  
  ذبولــهفلمــا لثمــت الــورد خــاف    

  
  فـــرش علـــى ياقوتـــه بـــاجلواهر     

  فيــا ليلــة مــا إن رأيــت شــبيهها    
  

  )541(مــضيت، ومل يــنس ادكــارك خــاطري   
    

     وإذا ما نظرنا إىل كثري من صوره اليت اندرجت ضمن هذه الغزليات اإلهلية، رأينا خميلة شـعراء                 
ا على هذه الـصور،     الغزل العذري، كانون، وقيس بن ذريح، والعباس ابن األحنف، تلقي بظالهل          

وليس ذلك فحسب، فلغة هذه الغزليات وموسيقاها تعيد إىل األذهان غزليات هؤالء الشعراء، مـن               
  :ذلك قوله

  خلعــت عــذاري عنــد واد مقــدس  
  

  هلــا وبـــخدي كــان مــشيي علــى التــراب  
ـل ناجــاين النــسيم، وقــال يل     :ويف األـث

  
ــرام إىل القلـــب      حتمـــل رســـاالت الـغ

  ســائل نزهــترســائل مــن ذات الر  
  

ــب      بلطـــف شـــذاها أن متنـــع باحلـج
  أملــت بركــب نــازحني فهــا أنــا    

  
  )542(إىل اليــوم أستــشفي برائحــة الركــب    

  :القائل) جمنون ليلى(فعجز البيت الرابع مضمن باإلشارة من عجز بيت قيس بن امللوح   
  إذا ما أتـاه الركـب مـن حنـو أرضـه           

  
  )543(تــنفس يستــشفي برائحــة الركــب     

يمي يعتمد على خميلته يف بعض املواضع من شعره الوجدي، فيأتينـا بـصور جديـدة                     وابن اخل   
وللصوفية ابتكارات يف الصور واألخيلة غري احملددة الداللة، فهي         : "يقول حممد زغلول سالم   . مبتكرة

رمزية موحية، وقد برع يف هذا اللون كبار شعرائهم أمثال ابن الفارض وحممد بن إسرائيل، واخليمي                
  .)544( ..."مد بن عبد املنعمحم

                                                
  .١٦: ، القصیدة الدیوان- 539
  .٩١-٨٧، صة في العصر العباسي األولمقدمة القصیدة العربیحسین عطوان، :  انظر- 540
  .٨٤: ، القصیدةلدیوان ا- 541
  .٥٠: نفسھ، القصیدة- 542
  .٧٣، صالدیوان قیس بن الملوح، - 543
  .٣/١٢٣، األدب في العصر المملوكي محمد زغلول سّالم، - 544
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  :ومن ذلك قوله يف مخريته الوحيدة
  يــا صــاح يــا صــاح البــدر البــدار

  
  فالــشرق قــد اضــحى وصــاح اهلــزاز     

  وهــب مــسكي نــسيم الــصبا     
  

  فـــاض نبـــاكر لـــذة االبتكـــار     
ـو ابنــة الكــرم أم       وقــم بنــا ـحن

  
  الـــدهر، زوج املـــاء أخـــت النـــهار   )م(

  مث أجلــها عــذراء مــن ذاــا     
  

ــار      صـــيغت حالهلـــا واحلبـــاب النـث
  صــهباء مخــر قرقــف سلــسل     

  
  مدامــــة راح ســــالف عقــــار    

ـرو أن       كوجنــة الــساقي فــال ـغ
  

  خيلـــع إذ جتلـــى عليهـــا العـــذار     
  صـــفراء ال أملـــك يف حبـــها    

  
  مـــاالً وال أملـــك عنـــها اصـــطبار    

  وال أخــاف النــار مــن شــرا     
  

  )545(ألنـــين أشـــرا وهـــي نـــار    
    

يات ابن اخليمي اإلهلية ينطبق على أغراض شعره األخرى، كاإلخوانيـات،                وماينطبق على غزل  
فكثري من صورها وأخيلتها نتاج ثقافة أمل ا شاعرنا يف تلـك            . واملدح، والرثاء، والشيب والشباب   

املوضوعات التقليدية اليت ورثها عن شعراء العصور املتقدمة، فالشاعر أسري خلياله النابع من ثقافتـه               
والثورة الفنية اليت بدأت إرهاصـاا يف العـصر         .  ال من بيئته وجمتمعه وواقعه وذات نفسه       الشعرية

العباسي مخدت وزالت عوارضها يف العصور الالحقة، وال سيما العصر اململوكي الذي عاش فيه ابن               
روا اخليمي، فال نكاد نعثر على صورة نشعر للوهلة األوىل أا جديدة حىت جند شعراء السلف قد دا                

  .حوهلا واقتربوا منها، مما ينفي عنها صفة اجلدة واالبتكار
 هنا إىل أننا أحصينا يف ديوان ابن اخليمي وملحق شعره ما يقرب من أربعـني             اإلشارة     والبد من   

واقتباس ابن اخليمـي    . بيتاً من الشعر ضمنها من شعر غريه،كأيب نواس، وأيب متام، واملتنيب، وغريهم           
ة من ثقافته الفنية ال ينفي عنها صفة اإلبداع، فشاعرنا ال ينقل صورا جامـدة، بـل                للصورة الشعري 

من ذلك  . يستلهم ويعيد خلق تلك الصور وفق سياقات جديدة يستقيها من ملكته الشعورية املبدعة            
  :تصويره لصديقه ابن خلكان يف إحدى إخوانياته وقد خلعت عليه خلعة

  يـــا كعبـــة القـــصاد يأتونـــه 
  

  ني وركبانـــــارجـــــال ملـــــب   
  يرجــــون إذ يــــأتون مــــن    

  
  عدلــــه وعلمــــه أمنــــا وإميانــــا    

ــده       وميينـــه الـــركن ومـــن ـجم
  

  البــــاذخ قــــد شــــيد أركانــــا   
  وبابــــه ملتــــزم الوفــــد    

  
  )546(يــــسلونه عفــــوا وإحــــسانا    

  
                                                

  .١٨٩:، القصیدةالدیوان - 545
  .١٣٦: نفسھ، القصیدة- 546
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     ومن صوره الفنية املبدعة اليت نعثر عليها يف إحدى مقدمات قصائده املدحية، تعبريه عن أشواقه               
 بلده القاهرة أثناء إقامته بقليوب، فيذكر بعض أحيائها ومعاملها يف صورة فنية غاية يف الروعـة،                 جتاه

  :يقول
  أيــن مــصر مــن مــستهام بقليــوب

  
  قتيـــــل البعـــــاد واألشـــــواق؟  

ـ       ســائق الظعــن إن أتيــت إىل احملــ
  

  ــــرس يف حفـــظ الواحـــد اخلـــالق    )م(
ــت إىل حـــي     ــا وجـئ مث جاوزـ

  
ــول املـــشاق ي دمنـــهور بعـــد    )م(   ـط

  واســتطارت بــالزجر تطــوي الفيــايف  
  

  حنــو شــربا اخلــضراء محــر الــساق      
ـ       مث وافيــت ســاملا منيــة الــشي

  
  ــــرج مـــا بـــني رهـــا واحلـــداق  )م(

  وتــداىن بــك املــسري إىل القــا     
  

  هـــرة الرحبـــة الفنـــا والـــرواق     )م(
  فتعـــرف ديـــار أنـــسي بأنفـــا  

  
  س ثراهــــا ذات احلواشــــي الرقــــاق  )م(

  ا بـــرغم التنـــائيفـــإذا جئتـــه  
  

ــــيظ الفـــــراق     مث وافيتـــــها بـغ
  قــف ببطحائهــا وليتــك يــا هــذا   

  
ـــا واقفــــا علــــى أحــــداقي   ـ  

  واقر أهلـي عـين  الـسالم وقـل مـا             
  

  هــو مـــن بعـــدكم إىل الـغــد بـــاقي   
ـامع األز       يــا ســقى اهللا رحبــة اـجل

  
  )547(هــر عــين وليــت جفــين الــساقي     )م(

    
عند ابن اخليمي تتجلى معامله أكثـر فـأكثر يف شـعره            واالبتكار والتجديد يف الصورة الشعرية      

الوصفي الذي اقتصر على عدد من املقطوعات اليت تصف بعض أدوات البيئة، كامللزم الذي يقـول                
  :فيه

  وقـــائم بالكتـــاب فهـــو بـــه 
  

  مستمـــسك عنـــد حـــده يقـــف     
  تـــصرف وجـــه الـــذي يالزمـــه  

  
  عـــن اتبـــاع اهلـــوى فينـــصرف     

ـــي بــــصحبته     صــــحبته أرـجت
  

  )548(يـــوم تنـــشر الـــصحف منفعـــة   
    

  :ويصور دواة حناسية مطعمة بالفضة قائالً
  ودواة مـــن مـــستجاد الـــصفر  

  
ـــرب       طعمـــت بـــاللجني وهـــي كـث

  ســـربلت صـــفرة الغزالـــة لونـــا  
  

ــر    ــيط الفـج   )549(مثلمـــا وشـــيت ـخب
    

                                                
  .١٨٨:، القصیدة الدیوان- 547
  .١٠٥: مقطوعة نفسھ، ال- 548
  .١٠٩:  نفسھ، المقطوعة- 549
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      وشاعرنا ال يأيت جبديد يف صوره املبثوثة يف هذه املقطوعات الوصفية دف االبتكار والتجديـد           
كمذهب فين يركب موجه، بل إن ما يصوره من أدوات مستحدثة  خيلق هـذه الـصور اجلديـدة        

  .)550(املستمدة من بيئته بشكل عفوي
  

     ومما يلفت  االنتباه حني نتحدث عن اخليال يف شعر ابن اخليمي، هو قلة حظ الطبيعة املصرية يف                  
، فـامتألت أشـعارهم     )551(اء مصر صور هذا الشعر، فالنيل الذي كان حمل إعجاب كثري من شعر          

  .بصوره األخاذة، ال جند له موقعا يف خيال شاعرنا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .من ھذا البحث) ٨١-٧٨(  وللتعرف أكثر على صوره الجدیدة في شعره الوصفي، انظر ص - 550
  .١٣، صالحیاة األدبیة في عصر الحروب الصلیبیةأحمد بدوي، :  انظر- 551
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  :األوزان اليت يف الديوان ويف امللحق جاءت كما يلي
عدد مرات استعماله   البحر

  يف الديوان
عدد مرات استعماله 

  يف امللحق
  النسبة املئوية  اموع

  ٢٢،٨٩  ٤٩  ٦  ٤٣  الكامل
  ١٨،٢٢  ٣٩  ٢  ٣٧  الطويل
  ١١،٢٢  ٢٤  ١  ٢٣  البسيط
  ١٠،٢٩  ٢٢  ١  ٢١  اخلفيف
  ٨،٤٢  ١٨  ٤  ١٤  الوافر

  ٥،١٥  ١١  ٢  ٩  الدوبيت
  ٤،٦٨  ١٠  ٢  ٨  اتث
  ٤،٦٨  ١٠  ٠  ١٠  السريع
  ٣،٧٤  ٨  ٣  ٥  الرمل

  ٣،٢٨  ٧  ١  ٦  جمزوء الكامل
  ١،٨٦  ٤  ٠  ٤  خملع البسيط
  ١،٨٦  ٤  ٠  ٤  املتقارب

  ١،٤٠  ٣  ٠  ٣  سرحاملن
  ٠،٩٣  ٢  ١  ١  جمزوء الرجز
  ٠،٤٦  ١  ٠  ١  جمزوء اخلفيف
  ٠،٤٦  ١  ٠  ١  اهلزج
  ٠،٤٦  ١  ١  ٠  الرجز

  %١٠٠  ٢١٤  ٢٤  ١٩٠  اموع
  
 قصيدة ومقطوعة، من بينها ثالث قصائد لشعراء        ٢١٧عدد قصائد ومقطوعات الديوان وامللحق      * 

  .١٧٠و ١٦٨و ١٦٦: آخرين، وهي القصائد
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من خالل اجلدول السابق أن ابن اخليمي نظم شعره على اثين عشر حبرا من حبور الـشعر                     يتضح  
املديـد، واملـضارع    : العريب البالغة ستة عشر حبراً، وأن موسيقا شعره خلت من اربعة حبور، هـي             

وليس غريبا أن خيلو شعره من البحرين املضارع واملقتضب، ألمـا قلـيال             . واملقتضب و املتدارك  
  .)552(مال، إذ ال يوجد منهما قصيدة لعريب، وكل ما ينظم عليهما ال يتجاوز البيت أو البيتنياالستع

  
    ونالحظ أن شاعرنا يستعمل سبعة حبور يف شعره أكثر من غريها، وهي مرتبة تنازليـاً حـسب                 

 وقد ترواحت نسب اسـتعمال    . الكامل، الطويل، البسيط، اخلفيف، الوافر، اتث، السريع      : األكثر
% ٨٦، ومجيعها من حبور الشعر غري القصرية، واحتلت يف جمموعها      %٢٣إىل  % ٥هذه البحور من    

من عدد مرات االستعمال، وقد نال البحر الكامل حصة األسد من هذه املرات، إذ نظم فيه ما يقرب       
من ربع شعره، وميل الشعراء يف مصر والشام يف هذا العصر لبحر الكامل ظاهرة تستحق التوقـف                 

الطويل، والبسيط، واخلفيف، والوافر، واتث، والـسريع علـى         : وتـحافظ البحور . )553(عندها
ويالحظ استعماله لبحـري    . )554(مراكزها املتقدمة اليت احتلتها يف شعر الشعراء العرب منذ اجلاهلية         

  .اتث والسريع بنسب متساوية
  

ر ابن اخليمي لون موسيقي مستحدث          ويضاف إىل هذه البحور اليت احتلت مراكز متقدمة يف شع         
خارج على أوزان اخلليل، هو الدوبيت الذي شاع عند شعراء الصوفية، وقد أخـذه العـرب عـن      

 )فعلـن – فعولن   – متفاعلن   -فعلن: (وهناك من عده من حبور الشعر املهملة، وشطره       . )555(الفرس
)556(.  

معـروف أنـه بيـت      ) بيت(نان، و   اث: معناها) دو(لفظة فارسية تعين بيتان، فـ      ) دوبيت(وكلمة  
، وهي نسبة متقدمة،    %٥وابن اخليمي يستعمل هذا الوزن إحدى عشرة مرة، أي بنسبة           . )557(الشعر

  .إذ جاء ترتيب الدوبيت يف اجلدول املرفق يف املرتبة السادسة بعد الوافر
  

الرمل، : األكثر    أما البحور األخرى اليت نظم فيها شاعرنا بنسب قليلة، فهي على الترتيب حسب              
جمزوء الكامل، ويتساوى عدد مرات استعمال خملع البسيط واملتقارب، مث املنسرح، وجمزوء الرجـز،          

  . عدد مرات استعمال جمزوء اخلفيف، واهلزج، والرجز-أيضا–ويتساوى 
                                                

  .٧٦، صالعیون الفاخرة الدمامیني، - 552
  .٤٦٨، رسالة دكتوراة، ص العربياتجاھات الشعرھنریت الصایغ، :  انظر- 553
  .١٩٩-١٨٩، صموسیقا الشعرإبراھیم أنیس، :  انظر- 554
  .٣/٩٨، األدب في العصر المملوكيمحمد زغلول سالم، :  انظر- 555
  .٣٧٧، صسفینة الملكمحمد بن إسماعیل، :  انظر- 556
  .١٣٩، صاألدب العامي في مصرأحمد صادق الجمال، :  انظر- 557
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وز  يؤثر البحور الطويلة على ازوءة اليت ال يتجا-كما يالحظ يف اجلدول السابق–     وابن اخليمي   
، وهو بذلك حيذو حذو القدماء الذين كانوا مييلون إىل األوزان كثرية            %٦,٥نسبة استعماله هلا على     

  .املقاطع ويؤثروا على ازوءات
  

فقد بلغـت  .      ويكثر شاعرنا من النظم على البحور املمتزجة، بينما تقل يف شعره البحور الصافية          
، ويفهم من ذلك أن ابـن       %٣٤ نسبة البحور الصافية     ، وبلغت %٦٦نسبة البحور املمتزجة حوايل     

اخليمي يتجنب رتابة اإليقاع الذي حتدثه البحور الصافية، فتكرار التفاعيل املتشاة حيدث رتابـة يف               
الوقع املوسيقي للبحر، وتقل حدة هذه الرتابة عندما تترواح هذه التفاعيل من شكل  آلخر كما هو                 

  .)558(احلال يف البحور املمتزجة
  

     والسؤال الذي البد من طرحه هنا، ملاذا أكثر ابن اخليمي من النظم على البحر الكامل حىت احتل 
املرتبة األوىل يف شعره، على الرغم من كونه من حبور الشعر الصافية اليت وجدنا شاعرنا يتفادى رتابة             

 -نا يف موضع سـابق    كما أشر –إيقاعها؟ وليس ذلك فحسب، فالنظم يف هذا البحر أكثر من غريه            
وتعليل ذلك رمبا يرتبط مبا يراه النقاد من وجود عالقـة بـني             . ظاهرة بارزة عند شعراء هذا العصر     

 -حسب أحدهم –، فالبحر الكامل    )559(البحور الشعرية وأغراض الشعر، أو بني البحور وبيئة الشعر        
ويرى آخر . )560(حزنا شديداًينسجم مع العاطفة القوية النشاط واحلركة، سواء كانت فرحاً قويا، أو    

أن البحر الكامل من أكثر حبور الشعر جلجلة وحركة، كما فيه لون خاص من املوسيقا جتعله فخما                 
جليال، وجيعله إن أريد به إىل الغزل، أو ما مبجراه من أبواب اللني والرقة حلوا عذبا، ألنه حبر كأمنـا       

ة من النقاد احملدثني من يرى أن كثرة النظم يف          ومث. )561(خلق للتغين احملض سواء أأريد به هزل أم جد        
  .)562(هذا البحر تعود إىل أنه يصلح لكل نوع من أنواع الشعر

  
  
  
  
  

                                                
  .٩٩، صدراسة شعر تاج الملوكلھادي، حسن عبد ا:  أنظر- 558
  .٥٧، ص١٩٩٩، ٢، ع١٧، مجلة أبحاث الیرموك، مالبیئة وأوزان الشعرأبو فراس النطافي، :  أنظر- 559
  .١/٦١، منھج في دراستھ وتقویمھ–الشعر الجاھلي محمد النویھي، :  أنظر- 560
  .١/٢٦٤ ،المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھاعبد اهللا المجذوب، :  أنظر- 561
  .٢٢، صاإلنسان والتاریخ في شعر أبي تمامأسعد علي، :  أنظر- 562
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     ويطالعنا ديوان ابن اخليمي بكثري من القصائد واملقطوعات اليت نظمت على أوزان متكننا مـن                
  :لك قولهقراءا مطلقة ومقيدة دون أن حيدث خلل أو اضطراب يف الوزن، من ذ

  مــىت تــرتيل يــا نــاق بــني املعاقــل 
  

  ويلقـــاك باالترحيـــب أهـــل املنـــازل    
ـزع مربعــا      وترتبعــي مــن آمــن اـجل

  
  )563(خــصيبا ذكــي الــروض عــذب املناهــل   

  :ومن هذا الوجه أيضا قوله. هذه املقطوعة من حبر الطويل، وميكن أن تقرأ مقيدة أو مطلقة باخلفض  
  وقفت على معـىن الوصـال وقـد خـال         

  
  طاللـــه تـــشكو وعـــيين مـــع   فأ  

  لقد عـز حـىت مل يكـن غـري نـاظري             
  

  )564(لرقـــة شـــكواه جييـــب ويـــسمع   
  .وهذه املقطوعة من حبر الطويل أيضا، ميكن قراءا بالوقف أو مطلقة بالرفع  

  
  :ومما يتصل مبوسيقا الشعر تكرار األلفاظ داخل البيت الشعري، من مثل قول ابن اخليمي

   حــرجيــا هــاجرين كمــا اختــرمت وال
  

  كونــوا فــإين كمــا اختــرمت مل أكــن      
  ال الوصل مـنكم وال قـرب الـديار وال           

  
ــين      عيـــشي مبنعـــرج الـــوادي وال وـط

  ال بأس إن هنـت فـيكم باجلفـاء فمـن            
  

  )565(هوانــه فــيكم يــا عــز مل يهـــن      
    

لك يف ، يعطي هذه املقطوعة جرساً موسيقيا مجيالً، وأمثلة ذ)فيكم(، و)ال(، و)كما: ( فتوايل األلفاظ
ويتصل باملوسيقا أيضا ما وقع فيه الشاعر من عيـوب القافيـة، كـاإلقواء         . شعر ابن اخليمي كثرية   

، وقد وقع   )566(أما اإلقواء فهو اختالف ارى الذي هو حركة الروي املطلق بكسر وضم           . واإليطاء
  :فيه شاعرنا يف أربعة مواضع من شعره، ومن ذلك قوله

  ناشــــــدتك اهللا دعــــــين 
  

   الرســـــوِمياصـــــاح بـــــني   
  أحــــط أعبــــاء دمعــــي    

  
  فيهـــــا وأشـــــكو مهـــــومي    

  وشـــــــادن باملـــــــصلى  
  

  وبـــــــــالفؤاد مقـــــــــيم  
ـــور دمعــــي فــــداء       منـث

  
ـــــــره املنطــــــــومِ      )567(لثـغ

فالروي هنا هو امليم، وارى الذي هو حركة الروي املطلق هنا هو الكسرة يف مجيع أبيات القصيدة                   
  . جمراه قد اختلف من كسر إىل ضمن امليم إال أ، فمع أن رويه)مقيم(عدا البيت املنتهي بكلمة 

                                                
  .١٧: ، المقطوعةالدیوان - 563
  .١٧٩:  نفسھ، المقطوعة- 564
  .١٣٩:  نفسھ، المقطوعة- 565
  .٢١٨، ص ومختصر القوافيالعروضابن جني، :  انظر- 566
  .١٠-١٩/٧: ، القصیدةالملحق - 567
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      كذلك جنده يقع يف هذا العيب املوسيقي يف موضعني متقاربني من قصيدة واحدة، وذلـك يف                
  :قوله

  وإذا رضـيت بـأن أمـوت هـوى فقـد     
  

  أحيـيــــيت يـــا مبـــدئي ومعيـــدي    
ـا وصــبابيت       أضــحى مجالــك مفرـط

  
  فأنـــا القريـــب ويل اشـــتياق بعيـــد    

  ت مناهلــك الــيت أظمــأتين  عــذب  
  

  لورودهــــا فمــــىت يكــــون ورودي   
  ولقـــد رأيـــت مياههـــا لكنـــها  

  
  ُرؤيــا صــد عــن ذوقهــا مــصدود    

  أمعــــذيب بداللــــه ومنعمــــي  
  

ــه املـــشهوِد       )568(جبمالـــه واـئ
والروي هنا الدال، وارى الذي هو حركة الروي املطلق هو الكسرة يف مجيع أبيات القصيدة، عدا                  

، فمع أن رويهما الدال إال أن جمرامها قد )مصدود(، والبيت املنتهي بكلمة )بعيد( بكلمة البيت املنتهي
  .اختلف من كسر إىل ضم

  
     وأما اإليطاء فهو إعادة كلمة الروي بلفظها ومعناها بعد بيـتني أو ثالثـة أبيـات إىل سـبعة                 

لى قلة إملام الشاعر مبفـردات      وهذا يدل ع  : "ويعلق الدكتور عبد العزيز عتيق عليه بقوله      . )569(أبيات
اللغة، إذ عليه أال يكرر ألفاظ القافية، فمما يستحسن يف الشعر أال يكرر الشاعر اللفظ بعينه يف مسافة 

، ومـن   )571(وابن اخليمي يقع فيه يف عشرة مواضع      . )570("متقاربة، وكلما بعدت املسافة كان أفضل     
  :ذلك قوله

  ولــئن عــداه شــفاؤه مــن حبــها 
  

ـه  أنفمــن الــسعادة    ـوت بداـئ    ـمي
  يــضحي العــواذل واهلــوى غرمــاؤه  

  
ـه    و     يــد اهلــوى أقــوى يــدي غرماـئ

  مــا كــان يــدخل عــذلكم يف مسعــه  
  

ــه    ــاء يف أثناـئ   لـــوالِك يـــا أـمس
  مرجوه بامسك فاسـتلذ وأنـت صيــ         

  
ـه    )م(   )572(ـــرت املتــيم يــستلذ بداـئ

  :وأيضا قوله. فكلمة الروي يف البيت األول تكررت بلفظها ومعناها يف البيت الرابع  
  ويلذ يل سكىن الثـرى إذ صـرت سـا         

  
  كنـــة بـــه والـــدار بالـــسكان   )م(

ـا     ـة إـمن   أصــبحت جارتنــا الكرـمي
  

  مل حنــظ منــك بــزورة اجلــريان     
ـت روحــك للجنــان فــصار يل     وبعـث

  
  )573(شـــوقان لألوـطــان والـــسكان  

                                                  
  .٩-٤٣/٥: ، القصیدةالدیوان - 568
  .٢٢٠-٢١٩، صالعروض ومختصر القوافيابن جني، : انظر - 569
  .١٦٧، صعلم العروض والقافیة عبد العزیز عتیق، - 570
، ١٧و ١٣٢/١٥، ٤و ٧٩/١، ٤و ٦١/٣، ٣و ٤٠/٢، ٤٥و ٢٤/٤٢: ات دیوان - 571

  .١١ و ٥/٥: ، القصیدةالملحق، و١٨و ١٦٧/١٣، ٢٤و ١٤٩/٢١
  .٥-٥/٢: ، القصیدةالدیوان - 572
  .١٥-٢٣/١٣: ، القصیدة نفسھ- 573
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تقل البيت مبعناه، بل      والتضمني من عيوب القافية اليت سقط فيها ابن اخليمي غري مرة، وهو أال يس

  :، من ذلك قوله)574(يكون املعىن جمزأً بني بيتني
ـــى   يــــا أهــــل ودي وأـ  

  
  قــــصدي وأنــــس انفــــرادي   

  بنــــتم فوجــــدي علــــيكم   
  

  )575(بــــاق ليــــوم امليعــــاد    
    

  :وقوله
  ملـــــا رأيـــــت الليـــــايل

  
  مزيلـــــة كـــــل حـــــال   

  شــــغفت بــــاهلجر مــــنكم   
  

  )576(إذ ينقــــــضي بوصــــــال  
    

  :وقوله
  طيـــل معانـــديإن الزمـــان وال أ

  
  يف جــــل راحــــايت وأمنيــــايت  

  لكــن كــثري ذنوبــه مغفــورة      
  

  عنــدي لواحــدة مــن احلــسنات     
ـ      ببقــاء والــدي التقــي العــامل الــ

  
  )577(ـــرب الــويف العــارف القنــات    )م(

    
     وما دمنا بصدد احلديث عن موسيقا القافية، فمما يسترعي االنتباه يف هـذه املوسـيقا كثـرة                 

ي لقافية الدال والراء والالم والباء وامليم والنون، وهي مرتبة تنازليا حسب األكثر،           استخدام ابن اخليم  
، %١١، وقافية البـاء     %١٢، وقافية الالم    %١٣، وقافية الراء    %١٤فنسبة استخدامه لقافية الدال     

من جممـوع قـصائد     % ٦٦وقد شكلت هذه النسب جمتمعة      %. ٧، وقافية النون    %٩وقافية امليم   
مقطوعاته، فشاعرنا ينتقي القوايف السهلة الطيعة، وينأى بنفسه عن تلك اليت تقيـد نفـسه    الديوان و 

  .وقرحيته الشعرية
     ومن األشكال املوسيقية الواضحة يف شعر ابن اخليمي التصريع، فقد أكثر من استخدامه والسيما        

يف قصائد ومقطوعـات    يف البيت األول من قصائده ومقطوعاته، وبلغت نسبة تصريعه للبيت األول            
، أما يف سائر األبيات األخرى فقد وجدناه يستخدم التصريع يف أربعة وثالثني  %٥١الديوان وامللحق   

  :موضعاً، من ذلك قوله

                                                
  .١٦٧-١٦٦، صعلم العروض والقافیةعبد العزیز عتیق، :  انظر- 574
  .٦-١١٢/٥: ، القصیدة الدیوان- 575
  .٢-١١٤/١:  نفسھ، المقطوعة- 576
  .٣٥-٣٣:  نفسھ، القصیدة- 577
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  هــل إىل بــرد الثنايــا مــن ســبيل  
  

  )578 (ملــشوق ذاب مــن حــر الغليــل؟   
  :وقوله أيضاًُ  

ــم كـــدوام عهـــدي   ســـالم داـئ
  

ـل أشــواقي ووجــدي      )579(جديــد مـث
    

  :لك قولهكذ
  ال تــسألن عــن الــذي صــنعت بنــا 

  
  )580(أيدي النوى إذ ذقت مـا صـنعت بنـا           

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




                                                
  .٣٧/١:  نفسھ قصیدة- 578
  .٧٦/١: ، المقطوعةالدیوان - 579
  .١٥١/٣:  نفسھ، القصیدة- 580
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     يعكس ديوان شهاب الدين ابن اخليمي صورة واضحة حلال الشعر العريب يف مصر يف العـصر                
ا من تكوين موقف واضح     اململوكي األول، فدراسة املادة الشعرية اليت حوا دفتا هذا الديوان متكنن          

وحمدد جتاه شعر هذا العصر الذي تعددت حوله اآلراء وتنوعت بني االرتفاع به واإلعالء من شأنه،                
واحلط منه والتقليل من قيمته وقدره، فبعد أن درسنا ما نظمه شاعرنا يف فنون وأغراض شعرية شىت                 

لواحد من املوقفني السابقني دون اآلخـر،  نرى أنه ملن باب الظلم والتجين على احلقيقة االحنياز التام       
 أن ذلك ال يأيت إال من أصحاب النظرات القاصرة اليت تتعاطى مع احلقائق وفـق                -كذلك–ونرى  

نزعات وانتماءات أيدلوجية معينة تشكل يف أذهام صوراً مسبقة عن طبيعة تلـك احلقـائق دون                
  .وال يسعى إىل طمسها وإخفاء معاملهامتحيص وتدقيق علمي موضوعي يدافع عن احلقيقة ويثبتها، 

لذلك نقول انطالقا من دراستنا العلمية واملوضوعية اليت اضطلعنا ا يف شعر واحد من شعراء هـذا                 
العصر، أنه أصاب يف مواضع كثرية، وأخفق يف عدة مواضع، وما ينطبق على شعر ابن اخليمي الشك 

فاالبتكار والتجديد حيتالن مساحات    .  زمن املماليك  أنه ينطبق على سائر أشعار تلك احلقبة التارخيية       
واسعة من خريطة هذا الشعر، ويف الوقت نفسه فإن الضعف واالحنطاط واجلدب األديب قد عملـت     

  .يف قسم ال بأس به من هذه اخلريطة الشعرية
  

  :ومن ابرز النقاط والنتائج اليت توصلنا إليها يف أعقاب دراستنا لشعر ابن اخليمي
  لدين بن اخليمي شاعر مصري مملوكي، حامل لواء النظم يف عـصره، وشـعره يف               شهاب ا

الذروة، بشهادة كثري من علماء عصره، ولذا استحق ديوانه منا أن يرتل عن رفوف املكتبات      
يف الشرق والغرب، وأن ينفض الغبار عنه، ليدرس وحيقق وخيرج إىل النور ويصبح يف متناول     

  .اجلميع
    أغراض وموضوعات شعرية خمتلفة، ومل يقتصر شعره على احلب اإلهلي           نظم ابن اخليمي يف 

الصويف كما زعم الباحثون احملدثون، فمثالً شعره اإلخواين ال يقل عن شـعره الـصويف إال        
بقدر ضئيل جداً، كذلك فإن نسب األغراض الشعرية األخرى تتفاوت بنسب قليلة، لـذا              

ن ابن اخليمي والنظر فيه بدالً من االكتفاء باملصادر         ندعو هؤالء الباحثني إىل العودة إىل ديوا      
 .القدمية للتعرف على شعره
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               وابن اخليمي شاعر واسع االطالع على التراث األديب، ويستشف ذلك من خالل عناصـر
شعره املختلفة، فألفاظ هذا الشعر ومعانيه مستوحاة من لغة شعراء السلف، والخيتلف احلال             

كذلك فإن كثرة تضميناته واقتباساته من هذا التراث تدل . موسيقاهبالنسبة لصوره وأخيلته و
داللة واضحة على تعمق ابن اخليمي يف القدمي ومن مث هضمه مث إعادة خلقـه يف سـياقات         

وقد طبع هذا التراث شعر ابن اخليمي بطابع مـن          . جديدة مبتكرة مل نألفها يف ثوا القدمي      
 فابن اخليمي ال يتقوقع داخل هذا التراث وإمنا يتواصل معه           األصالة املبدعة واملبتكرة اددة،   

 .وفق بيئته وزمانه وغرضه
  وشاعرنا ال ينظم شعراً ليجامل امللوك والسالطني، أو ليمدح الوزراء واألمراء، لنيل جائزة أو

حظوة عند أحدهم، فالتكسب ليس مذهبه، ومدائحه موزعة بني املدح النبـوي، ومـدح              
فابن اخليمي ال يتصنع الشعر وميتهنه، وإمنا هـو         . ب، إذ ال جمال للتكسب    األصدقاء واألقار 

 .نتاج قرحية شعرية صافية وصادقة، جادت بالكثري من األشعار اجليدة
                 برع ابن اخليمي يف شعر الوجد والعشق اإلهلي، ففيه تفتقت شـاعريته، بلغتـها الـسهلة

ارت أشعاره جلودا العالية تسرق     الواضحة، وصورها املبتكرة، وموسيقاها العذبة، حىت ص      
وتدعى، كما حدث بالنسبة لبائيته اليت ادعاها معاصره الشامي جنم الدين بن إسرائيل، ولكن 
علو مكانته الشعرية، وعظمة قرحيته الفطرية، أنصفته، وجعلته وشعره حمط إعجاب وتقدير            

 .كثري من األدباء والعلماء والشعراء
     بتكارات يف الصور واألخيلة غري احملدودة الداللة، كما انه يبتكـر           وله يف غزلياته الصوفية ا

 .الكثري من الصور واملعاين يف شعره الوصفي
               ومما يؤخذ على شاعرنا ولعه باحملسنات البديعية والسيما اجلناس والطباق كـذلك غلبـة

ت األسلوب النثري والعامي على كثريمن أشعاره، وافتقار بعض موضـوعاته يف اإلخوانيـا      
واملدح والرثاء إىل اجلدة واالبتكار يف املعاين والصور واأللفاظ، إذ كان كثري منها تقليـدي               

 .مكرر ومستهلك
    وأخرياً نوصي أصحاب األحكام املطلقة أن يعودوا إىل هذا التراث الذي الزال كثري منه على

يداً عن تلك   رفوف املكتبات، وأن ينفضوا الغبار عنه، ويدرسوه دراسة علمية موضوعية، بع          
األحكام املسبقة واملبنية على أوهام أشاعها أعداء اإلسالم اليت ال متت للحقيقة بصلة، وذلك              
كي ينصفوا هذا الشعر، ويبعدوا عنه تلك التهم الظاملة اليت ألصقت به جزافاً مما جعل الناس                

قيقة يعيد لـه  فالدفاع عن هذا الشعر بصدق احل. تنأى عنه متأثرة مبضامني هذه التهم الزائفة   
مكانته احلقيقية اليت جيب أن حيتلها يف قلوب الغيورين على تراث هـذه األمـة، كالـشعر         

 .اجلاهلي واألموي والعباسي
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  :     احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد
يمي واحد من دوواين شعرية كـثرية نظمـت يف               فديوان شهاب الدين حممد بن عبد املنعم اخل       

العصر اململوكي، غري أن ما مييز ديوان شاعرنا عن غريه من الدواوين هو احتواؤه على القصيدة البائية 
املدعاة اليت اشتهرت شهرة واسعة، حىت جعلت شعر ابن اخليمي حمط إعجاب كثري مـن األدبـاء                 

ب املصادر واملظان األدبية والتارخيية القدمية باإلشارة       والشعراء وتقديرهم، كذلك فإن اهتمام أصحا     
  .إىل شعر ابن اخليمي وديوانه تعزز من قيمة هذا الديوان التراثية

  
:      ويعد الكتيب من أبرز أصحاب املصنفات القدمية اليت أشارت إىل هذا الديوان، وذلك يف قولـه             

فات األخرى فقد اكتفوا باإلشارة إىل أن       أما سائر أصحاب املصن   . )581("وله ديوان شعر مليح خنب    "
  .)582(له شعراً جيداً

  
 إىل وجود نسخة خمطوطة     )584(، وكارل بروكلمان  )583(     ويف عصرنا احلديث يشري كل من الزركلي      

أما الدكتور حسني علي حمفوظ فيشري إىل نـسخة         ). ١٨٦(من ديوان ابن اخليمي يف فلورنسة برقم        
، وهي مصورة على ميكروفيلم مبعهد إحياء املخطوطات        )585(قمهاأخرى يف مكتبة طهران مل يذكر ر      

  .)586(أدب) ١٤٤٧(العربية بالقاهرة حتت رقم 
  

  : على نسخيت الديوان املشار إليهما مصورتني، وهذه أوصافهما-بعون اهللا–وقد عثرنا 


                                                
  .٢١/٣٧٥، عیون التواریخ الكتبي، - 581
  .من ھذه الدراسة ) ٢٧-٢٥(ص:  انظر في ذلك- 582
  .٦/٢٥٠، األعالمالزركلي، :  انظر- 583
  .٣/٨٥، تاریخ األدب العربيبروكلمان، :  انظر- 584
، ١٩٧٠، ١٣، ع)داد  (ة اآلداب   ي     وظ،     :  انظر - 585
  .١٥٥ص
  .١٨٢، ص)تراجم األعالم (صحائف الحسناتالنواجي، :  انظر- 586
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          ولدينا نسخة )١٨٦(وهي حمفوظة يف مكتبة فلورنسة بإيطاليا حتت رقم ،
 ".ف"مصورة منها، وقد رمزنا هلا باحلرف 

     عدد أوراق هذه املخطوطة أربع وسبعون ورقة من القطع املتوسط مل يذكر املصدر مقاييـسها،               
  .ويف كل صفحة مخسة عشر سطرا دون تشطري، كتبت خبط نسخ واضح ومجيل

  
ن البيت كله، فاضطر الناسخ أن جيعـل             والنسخة مضبوطة بالشكل، وكثرياً ما ضاق السطر ع       

كما أنه يف بعض املواضع ال يكمل أبيات القصيدة أو املقطوعة           . موضع تتمته وسط السطر الذي يليه     
يف الصفحة التالية، بل يكتبها يف اجلانب األيسر من الصفحة نفسها بشكل عمودي مبـدوءة مـن                 

  .األسفل
  

 بيتا، وقد سقط منها ما يقرب من الــ          ١٧٨٨مها       واملخطوطة خمرومة يف بضعة مواطن، وقوا     
وهي نسخة غري مؤرخـة     .  بيت ما بني قصيدة ومقطوعة، أو أبيات تتمم قصائد ومقطوعات          ٢٥٠

  .السنة، ومل نعثر يف أوراقها ما يشري على ناسخها
  

ن عبد العامل العالمة الفاضل شهاب الدين حممد ب    –ديوان الشيخ ابن اخليمي     : "     وترمجة املخطوطة 
  ".املنعم املعروف بابن اخليمي رمحه اهللا

بسم اهللا الرمحن الرحيم، وهو حسيب وكفى، قال املوىل الشيخ الفقيه اإلمام العامل األوحـد               : "وأوهلا
  :شهاب الدين حممد بن عبد املنعم اخليمي ميدح النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم

ـاض الغياهــب    إىل هــذه األضــوا ـخت
  

  ذه األهــوا تفــاض الــسواكب ويف هــ  
احلمد هللا رب العاملني، وصلواته على سيدنا حممـد وآلـه           . هذا آخر ما وجد من شعره     : "وآخرها  

  ".وصحبه وسالمه، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
     ولوضوح اخلط الذي نسخت به وضبطه بالشكل، ولندرة ما يعتريها مـن خـرم وتـصحيف              

  .، فقد وقع اختيارنا عليها لتكون أصالً للمقابلة عليهوطمس باملقارنة مع النسخة األخرى
 

 )587( وهي مصورة على ميكروفيلم مبعهد إحياء املخطوطات العربية بالقاهرة
أدب عن نسخة مكتبة طهران بإيران، اليت مل يشر املصدر إىل رقمها يف             ) ١٤٤٧(حتت رقم   
 ".ط"مزنا هلا باحلرف ولدينا نسخة مصورة عنها، وقد ر. هذه املكتبة

                                                
ة                   - 587

  .١٥٧-١٥٦، ص١٩٧٠، ١٣بغداد، ع
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ويف كل . ١٣,٢ سنتيمترا، يف عرض ١٨,٣     عدد أوراق هذه النسخة تسع وسبعون ورقة، طوهلا    

والورق محصي اللـون    . ٩ سنتيمترا يف عرض     ١٤,٦صفحة مخسة عشر سطرا دون تشطري، طوهلا        
  .كتوب باحلمرةيقانيه امحرار، واحلرب أسود مييل إىل لون النب، وعنوان القصائد واملقطعات م

وكثريا ما ضاق السطر عن البيت كله، فاضطر الناسـخ أن جيعـل             .     والنسخة مضبوطة بالشكل  
 بيتا، وقد سقط ١٧١٤وهي خمرومة يف بضعة مواطن، وقوامها . موضع تتمته أواخر السطر الذي يليه

  .ت بيت ما بني قصيدة ومقطوعة، أو أبيات تتمم قصائد ومقطوعا٣٠٠منها ما يقرب من 
  

     واملخطوطة مؤرخة السنة، ومشار إىل ناسخها، غري أنه بفعل اخلرم والرطوبة اليت أملت بالورقـة             
األخرية منها واملشار فيها إىل تاريخ نسخها وناسخها،مل نتمكن من التعرف على هذا التاريخ أو على         

 نسخت يف أواخر    وقد رجح الدكتور حسني علي حمفوظ أا      . اسم هذا الناسخ بشكل دقيق وواضح     
  .)588(القرن السابع اهلجري وال نعرف مصدره يف ذلك

ديوان الشيخ اإلمام العامل القدوة احملقق، شهاب الدين حممد بن عبد املنعم، املعروف             : "     وترمجتها
  ". اهللا..........بابن اخليمي

امل األوحد، شهاب الدين    قال الشيخ الفقيه اإلمام الع    . بسم اهللا الرمحن الرحيم، وهو حسيب     : "وأوهلا
  ):صلى اهللا عليه وسلم(حممد بن عبد املنعم اخليمي، ميدح النيب 

ـاض الغياهــب    إىل هــذه األضــوا ـخت
  

  ويف هــذه األهــوا تفــاض الــسواكب   
  ...".وباهللا التوفيق. وهذا آخر ما وقع من شعره إىل اآلن، فإن وقع شيء آخر أضيف إليه: "وآخرها  

  .)589( ..."ربيع األول...يف مدة آخرها...ى بن شكر الدتريكتبه حممد بن سكر بن معل
  

     اعتمدنا يف توثيق نسبة الديوان إىل صاحبه على الدليل النقلي، ذلك أننا وجدنا الكثري من قصائد              
 على سـبيل  الديوان ومقطوعاته يف خمطوطات وكتب مطبوعة نقلت من الديوان نفسه، ونذكر منها   

البن فضل  ) مسالك األبصار (للذهيب، و ) تاريخ اإلسالم (للنويري، و ) اية األرب : (املثال ال احلصر  
) فوات الوفيـات  (للصفدي، و ) الغيث املسجم (و) أعيان العصر (و) الوايف بالوفيات (اهللا العمري، و  

 من الكتـب املطبوعـة      البن تغري بردي، وغري ذلك    ) املنهل الصايف (، و )النجوم الزاهرة (للكتيب، و 
  .واملخطوطة

                                                
، ١٩٧٠، ١٣ع. داد  –ة اآلداب   ي     وظ،       : انظر - 588
  .١٥٧-١٥٦ص
  . ھكذا جاء في المصدر بفعل الرطوبة والخرم الذي ألم بالورقة األخیرة من الدیوان- 589
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عيون (     وجند الكتيب بعد أن نقل شيئاً من قصائده ومقطوعاته املوجودة يف ديوانه وضمنها كتابه               
: كما ذكرتـه املـصادر احلديثـة مثـل        . )590("وله ديوان شعر مليح خنب    : "، جنده قائالً  )التواريخ
  .)593(، وحسني علي حمفوظ)592(، وكارل بروكلمان)591(الزركلي

  
   

     سبق أن أشرنا إىل أن اختيارنا ملقابلة النسخ قد وقع على نسخة فلورنسة، وذلـك العتبـارات            
وضوح اخلط وضبطه بالشكل، ولندرة ما يعتريها من خرم وتصحيف وطمس مقارنـة             : عدة، منها 

س قدمها وتاريخ نسخها،    ومما يعزز اعتمادنا لشكل املخطوطة أساساً للمقابلة، ولي       . بنسخة طهران 
ذلك جلهلنا أي النسختني األقدم واألقرب إىل عصر الشاعر، إذ مل نعثر يف كال النسختني على مـا                  

  .يرجح قدم إحدامها على األخرى
  

     وقد قابلنا بني النسختني مقابلة دقيقة، واتضح أنه ليس مثة فارق كبري بينهما من جهة ترتيـب                 
  .تيب األبياتالقصائد واملقطوعات، أو تر

 
   

  :قام العمل يف حتقيق املخطوطة على األسس التالية
قمنا بكتابة النص حسب الطريقة اإلمالئية احلديثة، وذلـك بتـشكيل كـل قـصيدة          -١

ومقطوعة، ووضع بعض النقاط اليت كان الناسخ يهملها أحياناً، أو وضع بعض احلروف      
 مد، واليت كثريا ما أمهلها الناسخ، أو وضع لفظة الناقصة مثل اهلمزة اليت تأيت بعد حرف      

معينة تصحح من وزن البيت املكسور، أو حبذف بعض األحرف أو الكلمات اليت جتعل              
  .البيت خمتل الوزن

شرح ما أشكل من معاين الكلمات، واعتمدنا يف ذلك على لسان العرب، والقـاموس               -٢
 .وتاج العروس، وغريهااحمليط، والصحاح، وخمتار الصحاح، وأساس البالغة، 

 .ختريج اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، واألمثال، من أصوهلا املعتمدة املعروفة -٣
الترمجة لألعالم واألماكن، معتمدين يف ذلك على املصادر القدمية، ومستبعدين املراجع            -٤

 .احلديثة
                                                

  .٢١/٣٧٥، عیون التواریخ الكتبي، - 590
  .٦/٢٥٠، األعالمالزركلي، :  انظر- 591
  .٣/٨٥، تاریخ األدب العربيبروكلمان، :  انظر- 592
، ١٩٧٠، ١٣، ع)داد  (ة اآلداب   ي  وان ا   وظ،     :  انظر - 593
  .١٥٧-١٥٦ص
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 .شرح املصطلحات الصوفية معتمدين على معاجم متخصصة -٥
قطوعات من املصادر، وذلك بذكر املصدر الذي وردت فيه القصيدة        ختريج القصائد وامل   -٦

 وذكر االختالف يف الروايـات الـيت      -إن وجد –أو املقطوعة، وذكر الصفحة واجلزء      
وقد وضعنا رقم القصيدة يف بداية التخـريج بـادئني          . يسوقها أصحاب هذه املصادر   

 .باملصدر القدمي فاألحدث وهكذا
املقطعات اليت وردت يف الديوان، فكل قصيدة ومقطوعة هلا         وضع أرقام لكل القصائد و     -٧

رقمها اخلاص حىت يسهل الرجوع إليها، كذلك قمنا بترقيم األبيات يف كل قـصيدة أو   
 .مقطوعة

 .ذكر البحر الشعري لكل قصيدة أو مقطوعة -٨
 .ترقيم أوراق املخطوطة، وذلك بوضع كل رقم بني حنيتني -٩

قصيدة ومقطوعة، بينـها ثـالث   ) ١٩٣(ت اليت تضمنها الديوان       وبلغ عدد القصائد واملقطوعا   
  .قصائد لشعراء آخرين

  
  

     بعد قراءتنا لكثري من املخطوطات والكتب جتمع لدينا أربع وعشرون قصيدة ومقطوعة، ليست             
بتها  نسدموجودة يف ديوان ابن اخليمي، منها ما صحت نسبته للشاعر، ومنها ما مل نعثر على ما يؤك            

ويف اخلتـام   . إليه، ومنها ما نسب له ولغريه، وقد وضعنا هذه الزيادات يف ملحق يف آخر الـديوان               
  :وضعنا جمموعة من الفهارس، هي

  .فهرس األعالم -١
 .فهرس األماكن -٢
 .فهرس احليوان والنبات -٣
 .فهرس التورية والتوجيه -٤
 .فهرس املصطلحات الصوفية -٥
 .فهرس األشعار -٦
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)٥٩٥(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).ب/١ط ( - 594
د  ): "ط(  جاء في نص صفحة الغالف من النسخة      - 595
 ".اهللا.......منعم المعروف بابن الخیميبن عبد الا
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  )٥٩٦( )أ / ٢ق  (
  )٥٩٧( )وكفى(بسم اهللا الرمحن الرحيم، وهو حسيب 

لعامل األوحد شهاب الدين حممد بن عبد املنعم اخليمـي          الشيخ الفقيه اإلمام ا    )٥٩٨( )املوىل(قال  ) ١(
  ]الطويل : [ ميدح النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم

  )٥٩٩(إىل هذه األضوا ختـاض الغياهـب       -١
  

  )٦٠٠(ويف هــذه األهــوا تفــاض الــسواكب   
ـا أنفــس ونفــائس    -٢   وتبــذل منـ  

  
  )٦٠٢(وقوالــب)٦٠١(وتــشقى قلــوب بالــسرى  

ـشى املنايــا يف-٣      املــسري إىل املــىن وتـغ
  

   )٦٠٥( احلبائب )٦٠٤( وتقلى )٦٠٣(وتلقى العدى وجداً    
  أحبابنا مهـا  ) ٦٠٦ ()من حنو ( وتطوى ا    -٤  

  
  النجائب ) ٦٠٩ ( الواخدات ) ٦٠٨ ()سطرا() ٦٠٧ (مه  )م(

  علـى طـرو  ( حروف حروف يف سطور      -٥  )٦١٠(
  

   رافعــات خافــضات نواصــب )٦١١ ()ســها  )م(
 )سـوابغ  ()٦١٢ ()املساق( عليهن من سقم     -٦  

)٦١٣(  
  )٦١٥ ()ضوام ()٦١٤ ()وهن(   سواغب يف املضي )٦١٦(  

  إذا ما جـزمن الـسري جـرت بعطفهـا         -٧  
  

  )٦١٩( ذائـب  )٦١٨( يف نداها طيب طيبـة     )٦١٧(صبا  
        

  
                                                

 ).أ  / ٢ط  ( - 596
 ).ط(نسخة  سقطت من ال- 597
 ).ط( سقطت من النسخة -٣
 ).غھب(، مادة لسان العربابن منظور، . جمع غیھب، وھو شدة سواد اللیل والظلمة:  الغیاھب-٤

 ).سكب( نفسھ، مادة .من سكب الدمع أي صبھ:  السواكب- 600
 ).سرا(نفسھ، مادة . سیر اللیل:  السرى- 601
 ).قلب(نفسھ، مادة . جمع قالب، وھو نعل من خشب كالقبقاب:  قوالب- 602
 ).وجد(نفسھ، مادة . الیسار والّسعة:  الوجد- 603
 ).قال(نفسھ، مادة . وھو البغض: من القلى:  تقلى- 604
 ).حبب(، مادة المصباح المنیر الفیومي، .جمع حبیبة:  الحبائب- 605
ن    یم ا         )دنى تسر): (ف( في األصل   - 606

 ).ط(النسخة 
ادة یطادي، . رلبدة واھ: ھ- 607

 ).مھھ(
 ).سطر(، مادة  اللسانابن منظور،. عملت بھا سطورًا: رتھا وسّط،)أسرتھا): (ط( في - 608
 ).وخد(نفسھ، مادة . بل، وھو سعة الخطو في المشيوھو ضرب من سیر األ: من الوخد:  الواخدات- 609
 ).نجب(نفسھ، مادة . جمع نجیبة، وھي الفاضل من كل حیوان:  النجائب- 610
 ).طرس(، مادة القاموسالفیروز آبادي، . جمع طرس، وھو الصحیفة: ، و طروس)ط(بیاض في  - 611
 ).ساق(، مادة تھذیب اللغة. األزھري. السوق: ، والمساق)ط( طمست في - 612
 ).سبغ(، مادة  اللسانابن منظور،. طال إلى األرض واتسع:  الشيء، وسبغ)ط( بیاض في - 613
 ).ط( بیاض في - 614
 ).ط( بیاض في - 615
 ).سغب( نفسھ، مادة .الجوع مع التعب: السغبة:  سواغب- 616
 ).صبا( نفسھ، مادة .ریح معروفة تقابل الّدبور: الصبا - 617
 .٤/٦٠، معجم البلدانالحموي، ). صلى اهللا علیھ وسلم(هللا اسم لمدینة رسول ا:  طیبة- 618
 ).ط( إلى نھایة القصیدة سقطت من ٧ األبیات من - 619
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  )٦٢٠( وإن الح عن قرب من احلـي بـارق         -٨
  

   راقــب)٦٢١(لــه أبــداً طــرق الــصبابة     
  )٦٢٣( يثـرب  )٦٢٢( وأنبأت اآلثار عن بـان     -٩  

  
  ه متقــــاربن بــــسيط ظلــــبــــأ  

ـا -١٠   ـد للــثم األرض شــكراً رقاـ    ـمت
  

   منــــها املــــىن وتطالــــب)٦٢٤ (.....ال  
  ١١-     ال الزجـر آمـر     )٦٢٥( ومتتد مثـل املـد   

  
ــل صـــاحب     عليهـــا مطـــاع ال و ال الظـّ

   مبقلـة  )٦٢٧( نرى وادي العقيق   )٦٢٦ ( ....-١٢  
  

   بكاهـــا صـــوبه متعاقـــب)٦٢٨ (عقيـــق  
  يبـة  املغـاين بط   )٦٢٩( وتبدو لنـا مغـىن     -١٣  

  
ــالل اهلـــوى واملالعـــب      وأعـــالم أـط

  )٦٣٠( فترتلنــا منــها بــأرض أريــضة -١٤  
  

ـا ظلــها يــضفو وتــصفو املــشارب       ـ  
   فيــا عــيش ال تــرتل بكــن كريهــة-١٥  

  
  )٦٣١(وال تثقــل األثقــال مــنكن غــارب     

   شــققت مــسافات املــشقات يب إىل -١٦  
  

ـز ملـــؤهن مواهـــب        مـــواطن عــ
  يـة قـد ثـوى    جنـان ـا خـري الرب   -١٧  

  
ـــب     )٦٣٢(ويف ترــــا أعــــضاؤه والتراـئ

   حممــد املبعــوث للنــاس كافــة  -١٨  
  

  وطاعتــه فــرض علــى الكــل واجــب      
   ومــازال ســراً للنبــوة ســالكاً   -١٩  

  
  علـــى رتـــب واألنبيـــاء مراتـــب     

   تبدى كـامالً فيـه سـرها       )٦٣٣ ( .....-٢٠  
  

  وبينـــهما ســـر الكمـــال يناســـب     
   مـن معجـزام     وأبدا كمـا أبـدوه     -٢١  

  
ــب      وخصـــصه بالفـــضل منـــها عجاـئ

  )٦٣٤( فأحيا ابن أنـصارية بعـد موتـه         -٢٢  
  

ـب      )٦٣٥(وأبــرى ابــن أخــرى مبتلــى ال خياـط
        

  

                                                
 ).برق(، مادة اللسانابن منظور، . سحاب ذو برق:  البارق- 620
 ).صبب( نفسھ، مادة .الشوق: بابة الص- 621
 ).بین(دة  نفسھ، ما.شجر یسمو ویطول في استواء مثل نبات األثل:  البان- 622
 .٥/٤٩٣، معجم البلدانالحموي، ). صلى اهللا علیھ وسلم(مدینة رسول اهللا :  یثرب- 623
 ).ف( طمست في األصل - 624
 ).مدد(، مادة اللسانابن منظور، . السیل:  المّد- 625
 ).ف( طمست في األصل - 626
 .٤/١٥٦ ،معجم البلدانالحموي، .  بناحیة المدینة، فیھ عیون ونخلوادي:  وادي العقیق- 627
 ).عقق(، مادة اللسانابن منظور، . یقال لكل ما شّقھ ماء السیل في األرض فأنھره ووّسعھ:  العقیق- 628
 ).غنى(، مادة الصحاحالجوھري، . واحد المغاني، وھي المواضع التي كان بھا أھلوھا:  المغنى- 629
 ). أرض(، مادة اللسانابن منظور، . كریمة زكیة جیدة النبات: أریضة - 630
 ).غرب(نفسھ، مادة . الكاھل من الخف، وھو مابین السنام والعنق: الغارب - 631
 ).ترب(نفسھ، مادة . الیدان والرجالن والعینان: المقصود بھا ھنا:  الترائب- 632
 ).ف(طمست في األصل  - 633
 البیھقي، . بعدما مات تعالى بدعائھا ولدھاالتي أحیا اهللا) صلى اهللا علیھ وسلم( انظر خبر المھاجرة إلى النبي      - 634

 .٥٢-٦/٥٠، دالئل النبوة
، ٤٦٥-٢/٤٦٤، دالئل النبوةاألصبھاني، . ابنھا) صلى اهللا علیھ وسلم( انظر حدیث المرأة التي أبرأ الرسول    - 635

 ).٣٩٣(الحدیث رقم 
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   وعني فىت النعمـان يف احلـال ردهـا         -٢٣
  

  )٦٣٦(وقد كـان أرداهـا مـن النبـل ضـارب            
   وجاءت له األشجار متـشي خواضـعا       -٢٤  

  
  )٦٣٧(اديــــه بالتــــسليم مث ـجتـــاوبتب  

  )٦٣٨ ()أ  / ٣ق (   
  

    
ـل نعليــه الــبعري وأقبلــت  -٢٥   وقبـ   

  
ــه الربـــا والربـــارب    ٦٣٩(عليـــه حتييـ(  

   وأشبع ألفـاً كـان صـاعاً طعـامهم         -٢٦  
  

  )٦٤٠( شـائب وما شـاب ذاك الـصاع بـالنقص        
ـر مــاحل املــاء ريقــه  -٢٧   ـج ببـئ    ومـ

  
  )٦٤١(فــال ماؤهــا ملــح، وال هــو ناضــب   

   كذا نبعـت مـن بـني أمنـل كفّـه           -٢٨  
  

  )٦٤٢(ميــاه هلــا ذيــل علــى األرض ســاحب  
   وخـصص باإلرســال للنــاس عامــة -٢٩  

  
ـب )٦٤٣(وبــاحلوض      والقــرآن فيــه العجاـئ

   وخط مع اسـم اهللا يف عرشـه امسـه          -٣٠  
  

  ومــــا مث إال اهللا واألمــــر كاتــــب   
  قرب مـن دنـا     حىت أل  )٦٤٤( وأسري به  -٣١  

  
  )٦٤٥(ومن قاب قوسـني انتـهى وهـو طالـب           

   حــال هنــاك ومــوطن وصــار إىل-٣٢  
  

ـب         متنيهمــا مــا اســطاعه قــط راـغ
   وكم مـن زمـان قـد طـواه وإنـه           -٣٣  

  
  بـــه ـطــاعم عنـــد اإللـــه وشـــارب  

   وخــول موعــود الــشفاعة للــورى-٣٤  
  

  وكـــلّ نـــيب مثّ للعجـــز آيـــب     
  

                                                
شھد .يھو قتادة بن النعمان بن زید بن عامر بن سواد بن كعب بن الخزرج، وھو الظفري األنصار: النعمان - 636

، ٢١٤، صصحابة  ستي،  : ر . (ـ ٢٣نة   ). لم   (ي       
  ).٣/٨٢، السیرة النبویةابن ھشام، : حدیث عینھ: وانظر). (١٩٦-٤/١٩٥، أسد الغابةوابن األثیر، 

بھاني،  .ھ   اعت )المس  (ول       - 637
 .٣٩١-٢/٣٨٩، النبوة دالئل

 ).ط( سقطت من النسخة - 638
و ٦/١٩، وة ي، ).لم (ي  ي   - 639
ور،   . ھ د         : ، والربارب ٣٥-٦/٣٤

 ).ربب(مادة اللسان 
ي،  . وة  أیا) علیھ السالم( انظر ما ظھر في الطعام الذي دعا إلیھ الرسول    - 640

 .٤٢٦-٣/٤٢٥، دالئل النبوة
 .٤/١١١نفسھ، ). علیھ السالم( انظر حدیث البئر الذي مج  فیھ - 641
 .٤/١٢٢نفسھ، ). علیھ السالم(من بین أصابعھ  انظر حدیث الماء الذي نبع - 642
، سان ور،   . الذي یسقي منھ أمتھ یوم القیامة) صلى اهللا علیھ وسلم   (ھو حوض الرسول    : الحوض - 643

ن    ): "صلى اهللا علیھ وسلم(قال رسول اهللا : وجاء في الحدیث الشریف ). حوض(مادة  
ول اهللا   : الوا : ھ       ! والذي نفسي بیده  . عدن

، سلم سلم، ". ركم      : ال 
 ).٢٤٨(، الحدیث رقم ١١٨٦-٢/١١٨٥

 .٤١٠-٢/٤٠٣ و ٤٠٣-١/٣٩٦، ویةالسیرة النبابن ھشام، . قصة اإلسراء والمعراج: انظر - 644
  .٩: سورة النجم، آیة". فكان قاب قوسین أو أدنى: "في عجز البیت إشارة إلى قولھ تعالى - 645
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   وحــلّ لــه أخــذ الغنــائم خاصــة-٣٥
  

ـب      )٦٤٦(وردت بنــصر الرعــب عنــه الكتاـئ
   وأعطــي مفــاتيح الكنــوز فعافهــا-٣٦  

  
  )٦٤٧(اهتمــام لــه عمــا ســوى اهللا عــازب   

   ومل يـــرض إال خلـــة اهللا خلـــة-٣٧  
  

  )٦٤٨ ()وللنــاس فيمــا يعــشقون مــذاهب  (  
   وحــسيب فإعجازاتــه لــيس ينتــهي-٣٨  

  
  إىل احلــد منــها حالــة العــد حاســب     

ـ   وما أنا أهل أن أفـوه بوصـفه        -٣٩      الـ
  

ـب  )م(   شــريف فقلــيب عــن محــى الرشــد غاـئ
ـو-٤٠     ف مناديــاً فــأى مقــامي أن أـط

  
  )٦٤٩(بناديــه قــوالً حيــث حــايل ينــادب    

  محـد الـورى    أيا أمحد املختـار يـا أ       -٤١  
  

ـب    ـت إليــه الركاـئ ٦٥٠(يــا خــري مــن زمـ(  
  جـل ذا   ومن يف الثـرى جثمانـه فأل       -٤٢  

  
ــوارب      مجيـــع مـــنريات الـــسماء ـغ

   يف منتهى درج العـال     )٦٥١( ومن دوحه  -٤٣  
  

ــبمـــوداعيـــه      سموع لـــه واملخاـط
   الغيـب يـا حبـر دره        ويا خري علـم    -٤٤  

  
  ويــا مــن لــه األدىن لــه واملناســب      

ـا -٤٥   ـاذا عــساين مــادح لــك إـمن    ـمب
  

  بــك الوصــف يعلــو والعــال واملراتــب    
  ك املثين عليك بوصـفك الــ      دح فما -٤٦  

  
ـب     )م( ـدوح بــذاتك غاـئ   ـــذي هــو ـمم

   وكل الـورى تـثين عليـك جبهـده         -٤٧  
  

  )٦٥٢ ()ولو سـكتوا أثنـت عليـك احلقائـب        (  
   فيك غري مبارح  )٦٥٤ ( وجدي )٦٥٣(  مربح -٤٨  

  
ـارب         كمــا حــرين شــوقا إليــك ـحي

  )٦٥٥( قطعت لنيل الوصل منك سباسـبا      -٤٩  
  

  ويل قطعــت قبــل الوصــول الــسبا ســب   
   وجئتــك مملــوءاً بوجــدي مــؤمالً-٥٠  

  
   يل منــك واجــب)٦٥٦(بوخــدي إنّ الطــول  

  
                                                

ع   : ست    ): "لم   (ي         - 646
ة،     ت      

 ).٥٢٣(، الحدیث رقم ٣/١٧٦٥، صحیح مسلمالبخاري، ". وختم بي النبیون
 ).عزب(، مادة  اللسانابن منظور،. من عزب أي غاب وبعد:  عازب- 647
داني،  راس الح  . "ا     ": دره         - 648

 .٢٣، صالدیوان
 .)ندب(، مادة اللسانابن منظور، . بكى علیھ، وعدد محاسنھ: من ندب وندب المیت: ینادب - 649
 ).ركب(نفسھ، مادة . جمع ركاب، وھي الرواحل من اإلبل: الركائب - 650
 ).دوح(، مادة نفسھ. البیت الضخم الكبیر من الشعر: الدوح بغیر ھاء: الدوح - 651
، دیواناح،. ھ: دره- 652
  .٥٩ص

 ).حقب(، مادة اللسانابن منظور، . جمع حقیبة، وھي الرفادة في مؤخر الرحل: والحقائب
 ).برح(نفسھ، مادة .  بّرح بھ األمر أي جھده- 653
 ).وجد(نفسھ، مادة . الحزن:  الوجد- 654
 ).سبسب(نفسھ، مادة . ع سبسب، وھي القفر والمفازةجم: السباسب - 655
  ).طول(نفسھ، مادة . الفضل والقدرة والغنى والسعة والعلو: الطول - 656
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   ألنــك مل تــسأل فتمنــع ســائالً -٥١
  

ــب   ــى إذ تنـــوب النواـئ وأنـــت املرجـ  
   لقد أهلكـت أثقـال وزري كـاهلي        -٥٢  

  
  )٦٥٧(ومــايل حبمــل البــأس والبــؤس حــادب  

ـا -٥٣      وعزمــي إىل العليــاء عــال وإـمن
  

  عـــداي قـــضاء للعـــزائم غالـــب    
       )٦٥٨ ()أ  / ٤ق (   

ـب -٥٤    ولكــنين مستــشفع بــك تاـئ
  

ـب        وإنــك قــد بــرأت مــن هــو تاـئ
   أعــين علــى نفــسي إىل شــهواا -٥٥  

  
  علــى مقتــضى عزمــي ولــيب غوالــب     

   وجد يل بعطـف واسـتملين برمحـة        -٥٦  
  

ـــا والعواقــــب   لتحــــسن أواليت ـ  
 واجـب    )٦٥٩( فها أنا ضـيف جـائز      -٥٧  

  )٦٦٠(القـــــــــــــــرى
  )٦٦٢( بفقــري واجــب )٦٦١(وقلــيب منــدوب  

  )٦٦٤( على مغنـاك أظمـاء     )٦٦٣( وردت -٥٨  
  وارد

  يـــاة مل تـــشنه الـــشوائب ملـــاء ح  
   ينــور بــه قلــيب ومسعــي ونــاظري-٥٩  

  
ـ        املــآربيبـويقــضى بــه يل مــن حبيـ

   فإن كنت للتقريـب لـست بـصاحل        -٦٠  
  

ـب      فــإن صــالحي بعــض مــا أنــا خاـط
   وواهللا مــا قــصدي مجالــك ضــائع-٦١  

  
ـ       ين يف مجيلــك خائــب  وال حــسن ظـ

   ألست لكل النـاس أرسـلت رمحـة        -٦٢  
  

ـك ســائب     )٦٦٥(فمــا فــات مستــسقي مساـئ
   عليك سالم مـن سـالم مـضاعف        -٦٣  

  
  تعاقــبجديــد علــى مــر املــدى م     

  صلى عليك اهللا ما وضـح الـضحى        و -٦٤  
  

  والحــت علــى لــوح الــسماء الكواكــب   
    

  
  
  
  
  

                                                
 ).حدب( مادة ،اللسانابن منظور، . من حدب أي عطف وأشفق:  حادب- 657
 ).ط( سقطت من - 658
 ).جوز(، مادة نفسھ. الذي یمر على قوم وھو عطشان:  الجائز- 659
 ).قرا(نفسھ، مادة . أضافھ: قرى الضیف - 660
. ائزًا   : دوب- 661

 .١٦١، صالتعریفاتالجرجاني، 
 ستحق      :  الواجب - 662

 .١٧٤نفسھ، ص. بتركھ عقوبة، لوال العذر حتى یضلل جاحده و الیكفر بھ
 ).ورد(، مادة  اللسانابن منظور،. حضر:  ورد- 663
 ).ظمأ(نفسھ، مادة . بین الشربینما جمع ظمء، وھو :  أظماء- 664
 ).سیب(نفسھ، مادة .  ساب الماء إذا جرى- 665
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  ]الكامل : [ )٦٦٦(وقال): ٢(

 )٦٦٨( بـــذكر مرابـــع)٦٦٧( روح-١
  )٦٦٩(الروحـــــــــــــاء

  )٦٧٠(روحي الـيت راحـت مـن الربحـاء          
   وأعد قدمي حـديث عـيش مـر يل         -٢  

  
  )٦٧١(حلـــواً أرى األفنـــان واألفيـــاء  

   واعتـذارك مث ال    )٦٧٢( واخلع عذارك  -٣  
  

   بــرواء)٦٧٥( ـمجـاهلم)٦٧٤( رواء)٦٧٣(تعتــق  
  لتكن من حـذر الرقيـب تكـن إذاً         -٤  

 
  يف رؤيـــة الرقبــــاء كالرقبــــاء   

   ال ختف ممن يشي    )٦٧٦( صرح بوجدك  -٥  
  

  أبــداً وال تقبــل مــن النــصحاء      
   وإذا تعــرض للمالمــة عــاذل  -٦  

  
  أعـــرض وال تطمعـــه يف اإلصـــغاء  

   واقطع عليه حديثـه حبـديث مـن        -٧  
  

   علـى أعـايل املــاء  )٦٧٧(عـذيب نزلـوا ال   
   قــوم إذا نــسمت علــي صــباهم-٨  

  
ـي       أذكــت غرامــي واســتثارت داـئ

   يرجتـى )٦٧٨( وأظل أعجب من مشوق  -٩  
  

  هــوى بــربد هــواء)٦٧٩(تربيــد حــر   
                                                  

  ):١٥-١(تخریج األبیات 
  .٩٤-٩٣، ق دیوان الفصحاء. مراتع الروحاء: ١ البیت،)٤و ١: (، ورد البیتان١٥٥ق/١٨، مسالك األبصار): ٢(
واو : ١٣لدى الذكر، البیت: ١٠فّوه إذا نسمت، البیت : ٨فكن إذا، البیت : ٤لدى األفنان واألفیاء، البیت : ٢لبیت ا

  .من األسفلبشكل عمودي مبدوءًا ) ب/٩٤ق(زائدة في بدایة البیت، وقد كتب في الجانب األیسر من 

 
 

 ).ط( سقطت ھذه القصیدة من النسخة - 666
 ).روح(، مادة اللسانابن منظور، . من الراحة:  رّوح- 667
 ).ربع(نفسھ، مادة . جمع مربع، وھو الموضع الذي یقام فیھ زمن الربیع:  مرابع- 668
رة    یًال،         :  الروحاء - 669

  .٢٧٧، صالروض المعطارالحمیري، . أرواحھا
 ).برح(، مادة  اللسانابن منظور،. الشدة والمشقة: اءالبرح - 670
 ).فیأ(نفسھ، مادة . جمع فيء، وھو ما كان شمسا فنسخھ الظل: األفیاء - 671
  ).عذر(، مادة تاج العروسالزبیدي، . أي الحیاء: خلع العذار - 672
 ).عتق(نفسھ، مادة . خالف الرق، وھو الحریة: ق العت- 673
 ).روى(نفسھ، مادة . المنظر الحسن:  الّرواء- 674
ار            ةعبار: الجمال: المعنى الصوفي  - 675

ھدة شا    ال          
 شاف انوي،  .ًا      مشاھدة عینیة، فخلق العالم  علمیة، فأراد أن یراه في صنعھ     

 .١/٣٣١، اصطالحات الفنون
د                : الوجد: المعنى الصوفي  - 676

 .١٧٤، صالتعریفاتالجرجاني، . سریعًا
یًال،                  :  العذیب - 677
 .٤/١٠٣، معجم البلدانالحموي، . ھو واد لبني تمیم: وقیل

ى دوام        : الشوق واالشتیاق : المعنى الصوفي  - 678
رار     
ة              

 .٩، صطلحات التصوفمصالحسني، . إلى حضرة عیانھ
  .٤/٤١٠، كشف اصطالحات الفنونالتھانوي، . محبة الحق واالنقیاد إلیھ: الھوى: المعنى الصوفي - 679
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  أشــتاقهم وهــم معــي فلــذا أرد-١٠
  

   عـل أحـشائي    )٦٨٠(د يدي لدى الذكرى     )م(
   مألوا مجاالً مقليت فـربؤييت الــ       -١١  

  
  حلــوا احلــسن يف األشــياء أشــياء أ  )م(

   قد عز حسنهم فمنهم حـسن مـا        -١٢  
   

  شــاهدت مــن حــسن ومــن حــسناء  
   عن )٦٨١( أما وحسنهم الذي لو غاب     -١٣  

  
  )٦٨٢(نظري ولـو نفـساً عـدمت بقـائي          

   يزيد شوقي حـده    )٦٨٣( إنّ الوصال  -١٤  
  

  )٦٨٥( مل حيلل عقـود رجـائي      )٦٨٤(واهلجر  
  ١٥-       امي بـأين مبتلـى٦٨٦( وتظن لـو(  

  
ـي  يــا ر     ب ال يبلــو بــبعض بالـئ

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
 

ل   ذي،  . و اهللا    : ذكر : صوفي   - 680
 .٧٤، صالتصرف

، صوفیة   ي،   . ھ   ق ع     : ب : صوفي   - 681
 .١٥ص
 .٦نفسھ، ص. ھو رؤیة العبد قیام اهللا على كل شيء: البقاء:  المعنى الصوفي- 682
 شاف انوي،  .ق          : ال :  المعنى الصوفي  - 683

 .٤/٣٥٩، اصطالحات الفنون
 .٤/٣٩٥ نفسھ،. الحق، إن في الباطن أو في الظاھریقولونھا لاللتفات إلى غیر : الھجر: ي المعنى الصوف- 684
 .١٣، صكتاب اصطالحات الصوفیة ابن عربي،. الطمع في اآلجل: الرجاء:  الصوفي المعنى- 685
ن                : البالء:  المعنى الصوفي  - 686

 . ٤٢٩، صاللمعالطوسي، . التعذیب
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  ]الكامل : [ )٦٨٧(وقال): ٣(

  )٦٨٨(قسماً بكـم يـا جـرية البطحـاء       -١
  

  )٦٨٩(مــا حــال عمــا تعهــدون وفــائي  
      )٦٩٠ ()أ  / ٥ق (   
   لكم حيب وشـوقي حنـوكم      )٦٩١( حيب -٢  

  
ـي    ـي )٦٩٢(شــوقي وأدواـئ    بكــم أدواـئ

   وال نـسيتكم   )٦٩٣( ما خانكم كلفـي    -٣  
  

   اهــوائي)٦٩٥(كم ومل تبعــد)٦٩٤(روحــي  
ـدي وذيل عــزيت-٤      وجــدي لكــم ـجم

  
  )٦٩٧( إلــيكم اســتغنائي )٦٩٦(واالفتقــار  

   يا أهـل ودي يـا مكـان شـكاييت          -٥  
  

  يــا عــز ذيل يــا مــالذ رجــائي      
   إىل الوصـال فـإنين     )٦٩٨( كيف الطريق  -٦  

  
  )٧٠١( يف عميـاء   )٧٠٠( التفريـق  )٦٩٩(من ظلمه   

                                                  
  )١٢-١(تخریج األبیات 

الء   : ٥ت    : ٤ت      : ٣ت   . ٣٠٢-٤/٣٠١،  ان    ): ٣(
 .ا     : ٨ت  سراء، الب  : ٧في ظلمة التفریق، البیت  : ٦رجائي، البیت   

 اریخ  .بكم   : ١١ت     : ١٠ت       : ٩تالبی
وائي،    : ٣ت  )). ٨(ت  ) ٦-١(ات  ،)ـ  ٦٩٠-٦٨١ات     (اإلسالم
  .وجدي بكم: ٤البیت 

 
 

 ).ط( سقطت ھذه القصیدة من النسخة - 687
 .١/٥٢٨، معجم البلدانالحموي، . بطحاء مكة:  البطحاء- 688
ة           : الوفاء:  المعنى الصوفي  - 689

 .٤/٣٨٧، كشف اصطالحات الفنونالتھانوي، . ورھبة من النار
 ).ط( سقطت من - 690
رف اذي، . ف -صوفي –ھ : ة: صوفي- 691

 .٧٩، صأھل التصوف لمذھب
 ).دوأ(، مادة اللسانابن منظور، . جمع داء، وھو المرض:  أدواء- 692
 ).كلف(نفسھ، مادة . الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقة:  الكلف- 693
یطلع علیھ أحدًا من خلقھ، وال یجوز العبارة عنھ بأكثر شيء استأثر اهللا بعلمھ، ولم : الروح:  المعنى الصوفي  - 694

 .٤٠، صالتعرف لمذھب أھل التصوفالكالباذي، . من موجود
، شیریة  شیري،  . ھ -عند الصوفیة–البعد  :  المعنى الصوفي  - 695
 .١١٨-١١٦ص
. اآلخر     إذا صح االفتقا  االفتقار  :  المعنى الصوفي  - 696

 .٦٧، صالتعرف لمذھب أھل التصوفالكالباذي، 
الى،  : ى: صوفي- 697

 .٣/٤٠٤، كشاف اصطالحات الفنونتھانوي، ال. والغني من العباد ھو المستغني بالحق عن كل ما سواه
اني،  . ا        : الطریق:  المعنى الصوفي  - 698

 .١٠٠، صالتعریفات
ي،   . ا  -عند الصوفیة –تطلق  : الظلمة:  المعنى الصوفي  - 699
 .١٤ص، ب اصطالحات الصوفیةكتا
 شاف انوي، . انفصال العاشق لمحة عن معشوقھ وذلك الفراق یكون مئة سنة  : الفراق:  المعنى الصوفي  - 700

  .٣/٤٤٣، اصطالحات الفنون
ور  : اء   ١١٢، صات اني،  .ة   : اء : وفيص  - 701

  .١٢٩، صمعجم المصطلحات الصوفیة فؤاد أبي خزام،
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   مــا ضــركم أن تنقلــوا بوصــالكم-٧
  

  لــسراءمــن الــضراء ل  )٧٠٢(ســري  
   روحي تذود على الورود ظمـاً وقـد        -٨  

  
ـشي علــى اســتحياء جــاءتكم      )٧٠٣(ـمت

  )٧٠٥( ليس ميلك ريـه    )٧٠٤( أشكو غليالً  -٩  
  

   وال زالل املـــاء)٧٠٦(بـــرد النـــسيم  
   مل يــروين إال صــريح وصــالكم -١٠  

  
ــاء       )٧٠٧(فـــصبابيت مل تـــرو باإلـمي

   قد حل حـسنكم عقـود مـدامعي         -١١  
  

ـي        وأجــاد يف إحكــام عقــد والـئ
   وإذا بكيت فمـن سـروري بالـذي      -١٢  

  
ـرام بكــائي     ـت مــن الـغ   فــيكم بلـغ

    
  ]الكامل : [  مبصر)٧٠٩( للصاحب زين الدين)٧٠٨(وكتب): ٤(

   هللا زيــن الــدين ملكــاً كــامالً  -١
  

ــشي وأصـــبح دونـــه الـــوزراء     ـمي
ـز املــداح أنّ بذاتــه   -٢   قــد عجـ   

  
ــاء       تتـــشرف األوصـــاف واألـمس

   ومنعت مـن شـرف املثـول ببابـه         -٣  
  

  واملانعــــان جاللــــه وحيــــاء   
   فــوظيفيت رفــع الــدعاء وموضــعي-٤  

  
  أرض إىل مغنــــاه وهــــو ـمســـاء  

  ت فلـست أقـصد غـريه   ر وإذا اضطر  -٥  
  

  )٧١٠(إذ عنـــده تتجمـــع األهـــواء   
    

  
  

                                                                                                                                       
 

روح              : السر:  المعنى الصوفي  - 702
 .٨٥، صالتعریفاتالجرجاني، . محل المحبة، والقلب محل المعرفة

 عوارفالسھروردي، . إلى ربكھو وجود الھیبة في القلب مع حشمة ما سبق منك : الحیاء:  المعنى الصوفي- 703
  ]الكامل : [  ویالحظ في عجز ھذا البیت تأثر ابن الخیمي بعجز بیت ابن العمید.٥١٦، صالمعارف

  كتًة  
  

  تحیاء    
 .٣/٢٠٤، یتیمة الدھرالثعالبي،   

 ).غلل(ابن منظور، اللسان، مادة . شدة العطش وحرارتھ:  الغلیل- 704
 .٥٢٩، صعوارف المعارفالسھروردي، . والّري ألرباب األحوال: حال: الّري:  المعنى الصوفي- 705
  .٢/١٦٩٥، كشاف اصطالحات الفنونالتھانوي، . تقال لھبوب ریح العنایة: النسیم:  المعنى الصوفي- 706
دون . ٤١٤، صعي،. ة: اء: صوفي- 707

 .٦٢٩، صكشف المحجوبري، یالھجو. إشارة وعبارة
 ).ط( سقطت ھذه القصیدة من - 708
. ر       :  الصاحب زین الدین   - 709

ى      اھر         ھـ، كا  ٥٨٦ولد سنة   
، ٣٠/١٧٢، ة األربویري،  : ر . (ـ ٦٦٨نة          

 .٦٥)٢(، عقد الجمانوالعیني، 
 ).ھوا(، مادة مختار الصحاح  الرازي،. ى، وھو ھوى النفسجمع ھو:  األھواء- 710
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  ]الكامل : [ )٧١٢( عالء الدين بن النابلسي)٧١١(وقال ميدح): ٥(
ـه -١    إن مل يفــز بالوصــل مــن أمساـئ
  

ـه مــن امس)٧١٣(فكفــاه أن الــصب     اـئ
   ولــئن عــداه شــفاؤه مــن حبــها-٢  

  
ـه     ـوت بداـئ   فمــن الــسعادة أن ـمي

   يضحي العـواذل واهلـوى غرمـاؤه       -٣  
  

ـه     ويــد اهلــوى أقــوى يــدي غرماـئ
   ما كـان يـدخل عـذلكم يف مسعـه          -٤  

  
ــه   ــاء يف أثناـئ   لـــوالك يـــا أـمس

  ـي بامسك فاستلذ وأنت ص    )٧١٤( مرجوه -٥  
  

ـه)٧١٥(يمـــرت املتــ  )م(    يــستلذ بداـئ
   حبك راحة  )٧١٧( يف سلوان  )٧١٦( يلف  مل -٦  

  
ـه       بــل يف نعــيم احلــب أو برحاـئ

ـاء نــص عــواذيل-٧      قــد رد يــا أـمس
  

ـه      مــا كــان طرفــك قــال يف إمياـئ
  )٧١٨( ملا بـرزت لنـا عيـشة حـاجر         -٨  

  
ـه      ـل يف علــو مساـئ   والبــدر خيـج

  )٧١٩( وهززت قداً ظـل يهـزأ والقنـا        -٩  
  

ـه    ـار احلــسن مــن أرجاـئ ـىن ـمث   ـجت
  ن قـوام قـد غـدا       أين العواذل مـ    -١٠  

  
   مـن روح الـشباب وماـئـه  )٧٢٠(ريـان   

      )٧٢١( )أ  / ٦ق (   
  حـني بـسمت لؤلـؤ      )٧٢٢( وجليت -١١

  )٧٢٣(مبـــــــــــــــسم
  فضح الـدجى والـصبح مـن ألالئـه          

   كأنـه  )٧٢٤( وتركت قليب يف اللـهيب     -١٢  
  

ـذ   ـه خــال ـخب ـل نقطــة خاـئ   ك مـث
   اللهيب به فلم يتـرك سـوى        ذهب -١٣  

  
   إذ كنــت يف ســودائه )٧٢٥(ســودائه  

    
                                                

  :التخریج
  )١٢و ١١: (، ورد البیتان٢٢، قلثغر الباسمالروض الناسم وا ):٥(

 
 

 ).ط(من ) ٩-١: ( سقطت األبیات- 711
یوخ    ) ٢٣-١٩(ات    :النابلسي بن  عالء الدین  - 712

 .ابن الخیمي الذین تتلمذ علیھم، غیر أننا لم نعثر لھ على ترجمة فیما بین أیدینا من مصادر
 ).صبب(، مادة اللسانابن منظور، . العاشق:  الصب- 713
 ).مرج(، مادة تاج العروس. الخلط، الزبیدي:  المرج- 714
 ).تیم(، مادة  اللسانابن منظور،. من استعبده الھوى:  المتیم- 715
 ).لفا(نفسھ، مادة . وجده:  ألفى الشيء- 716
 ).سال(نفسھ، مادة . النسیان:  السلوان- 717
، ار  ري،  . اجر            موضع ف :  حاجر - 718
 .١٨٨ص
 ).قنا(، مادة اللسانابن منظور، . جمع قناة، وھي الرمح:  القنا- 719
 ).روي(نفسھ، مادة . ضد العطشان:  الریان- 720
 ).ب  / ٢ط  ( - 721
 ).وجل(، مادة  العینالخلیل،. أظھرتھ:  جلیت عن الشيء- 722
 ).ألأل(نفسھ مادة . جمع لؤلؤة، وھي الدرة:  لؤلؤ- 723
 ).لھب(نفسھ، مادة . الحر:  اللھیب- 724
 ).سود(، مادة  القاموسالفیروزآبادي،. حبتھ:  سودائھ- 725
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   وفتنت حىت كـاد يـذهب ديننـا        -١٤
  

ـه        )٧٢٦(لــوال حراســة ديننــا بعالـئ
  )٧٢٧( أضحى عالء الدين فيه عـصمة  -١٥  

  
ـه     وهــدى ملــن قــد ضــلّ عــن أحناـئ

   ومالذ مـن قعـدت بـه أيامـه         -١٦  
  

ـه       ظلمــا وقامــت يف رضــى أعداـئ
   وأحــق مــن رق األنــام بــربه -١٧  

  
ــه       وأقـــر كـــلّ منـــهم بوالـئ

ـ   كرمت خالئقه إىل أن خل     -١٨     ت أنّ ال
  

ــه  )م( ــسن جزاـئ   ذنـــب حممـــود ـحب
   مجع العلوم عن الـشيوخ تواضـعاً       -١٩  

  
ـ (إذ كان يستغين بفرط        ـ )٧٢٨()ـذك   ائهـ

  نبـذة مـن لفظـه     ( وأفاد نطقـي     -٢٠  
  

  ــود ثنائـه   )٧٢٩ ()ليجود منه عليه جــ      
  مــسجد هــو بيتــه( وأقــرين يف -٢١  

  
ـه )٧٣٠( ) لــه فيــه وأدع      بطــول بقاـئ

   ومـا الــ     ولئن أشار بأخذه مين    -٢٢  
  

ـه    )م(   معهــود منــه ســوى دوام عطاـئ
   فمــراده خيفــي بــذلك بــره -٢٣  

  
ــه     وكمـــال بـــر املـــرء يف إخفاـئ

 تـرى )٧٣١( كم من يد بيضاء أجداها     -٢٤  
   الـــــــــالـــــــــ

   وســـخائهآيــات مـــن معروفــه    )م(
   يعطي خزائنه فـإن فنيـت يعـد        -٢٥  

  
ــه   ــه ورجاـئ   فالنـــاس بـــني عطاـئ

   لو كان يعطي بعض ما هو مالـك        -٢٦  
  

ـه  مل   ـود حــسن وفاـئ    يــستنب يف اـجل
   يــا أيهــا املــوىل العــالء حتيــة-٢٧  

  
ـه       عــن نــازح عــنكم لفــرط حياـئ

   يطوي الضلوع على صحيح والئـه      -٢٨  
  

ـه        فــيكم وينــشر ذكــركم بوالـئ
   ويرى الدعاء لكـم خبـري واجبـاً        -٢٩  

  
ـه         يــأيت بــه أبــداً لوقــت أداـئ

   ال زلت ذا علـم إىل ـج اهلـدى    -٣٠  
  

ـه    ـسن عالـئ   )٧٣٢( وســنائهيهــدي ـحب
   وبقيت ذا شـرف تكمـل جمـده        -٣١  

  
ـه       وعــال علــى األكــوان نــور اـئ

  )٧٣٣(يلته فعطر نـشرها    نشرت فض  -٣٢  
  

ــهكـــل الوجـــود بطيبـــه      وذكاـئ
  لـه ( عيون احلسن حنو مجا    )٧٣٤( تعنو -٣٣  

  
  )٧٣٦( عني السوء عـن حوبائـه      )٧٣٥( )وترد  

    
                                                

 ).عال(، مادة اللسانمنظور، ابن . الرفعة:  العالء- 726
 ).عصم(نفسھ، مادة . منعھ ووقاه:  عصمھ- 727
 ).ط( بیاض في - 728
 ).ط(یاض في  ب- 729
 ).ط( بیاض في - 730
 ).جدا(، مادة نفسھ. إذا أعطاه:  أجدى علیھ- 731
 ).سنا(نفسھ، مادة . من المجد والشرف:  السناء- 732
 ).نشر(نفسھ، مادة . الرائحة الطیبة:  النشر- 733
 ).عنا(نفسھ، مادة . تخضع:  تعنو- 734
 ).ط( بیاض في - 735
 .)وبح( مادة ،تاج العروسالزبیدي، . النفس:  الحوباء- 736
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  رهاربــد( مشلــتكم عــني الزمــان -٣٤
  

ـ       لتقـى بردائـه   ا ــكم )٧٣٧ ()أبداً وضمـ
  يف أغصاا  ()٧٣٩( الورقاء )٧٣٨( ما نادت  -٣٥  

  
ـه)٧٤٠( )نــداً ومــاد   ـصن يف أنداـئ   )٧٤١( الـغ

    
  ]البسيط : [ وسافر والده بعده موت ولده فكتب إليه): ٦(

   مل يقنع البني يف مشلي مبا فعـل الــ          -١
  

  ـممات فيـه فقـد شـاء الـذي شـاء            )م(
   حــىت قــضى ببعــاد الــدار ثانيــة-٢  

  
   أمواتـــاً وأحيـــاءلكـــي أفـــارق  

    
وقـد  ) ٧٤٣( الصاحب قاضي القضاة مشس الدين بن خلكان)٧٤٢( )أ  / ٧ق ( كتب إىل املوىل    و): ٧(

  ]الكامل : [  إليه)٧٤٤(أعيد حكم قليوب
   لو تقـول ألفـصحت     )٧٤٥( إن املناصب  -١
  

ـــسن تعبــــد ووالء     لكــــم ـحب
ـا لــدى -٢   وشــكت إلــيكم مــا أمل ـ   

  
ـرانكم مــن شــدة الربحــاء      )٧٤٦(هـج

  نهــا تــسعى لنيــل مرادهــا ولــو ا -٣  
  

ـشي علــى اســتحياء      )٧٤٧(جــاءتكم ـمت
  هـا تـصغي إيلّ خصـصت مـا        نا ولو   -٤  

  
  منـــها حظـــى بقبـــولكم نـــاء  

 )٧٤٨ ()ـلت وأنـتم يف   ( فبكم قد استعـ   -٥  
ـــــــــــــــــىن   ـغ

  عنـــها بـــذاتكم ويف اســـتعالء    
    

                                                
  :التخریج

  .١٦٩، صمختار الدیوان): ٦(

 
  

 ).ط( بیاض في -737
 ).نود(، مادة اللسانابن منظور، .  تنّود الغصن إذا تحرك- 738
ادة   . یة            : اء - 739

 ).ورق(
 ).مید(نفسھ، مادة . مالتحرك و: ، وماد)ط( بیاض في - 740
 ).ندي(نفسھ، مادة . جمع ندى، وھو البلل:  أنداء- 741
 ).ب  / ٣ط  ( - 742
مس      أحمد بن محمد بن إبراھیم : خلكان الصاحب قاضي القضاة شمس الدین بن        - 743

اب       .  ھـ٦٠٨الدین أبو العباس البرمكي اإلربلي الشافعي، ولد بأربل سنة  
، الم  ذھبي،  ١١١-١/١١٠، ات  ي،  : ر (. ھـ٦٨١توفي سنة  ). وفیات األعیان (
 ).٦٧-٦٥)/ ھـ٦٩٠-٦٨١حوادث ووفیات (

صر        :  قلیوب - 744
ارك،   . ٤٨-٢/٤٧، االنتصار لواسطة عقد األمصارابن دقماق، : انظر(. واكھھا وخیراتھا وألبانھابأكثر ف 

 ).١٤/٣٥٨، الخطط التوفیقیة
، ل اجي، . ل    : ب- 745
 .٢٦٩ص
 ).برح(، مادة اللسان ابن منظور،. الشدة والمشقة:  البرحاء- 746
 .٨: ، البیت٣:  ورد عجز ھذا البیت في القصیدة- 747
 ).ط( بیاض في - 748
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  ]زوء الكامل جم: [  مبصر)٧٥٠( عليه حني درس باملدرسة الفخرية)٧٤٩(وكتب إليه، وقد خلع): ٨(

   يــا كعبــة احلــسن الــذي   -١
  

  جوبــــاً فنــــاه مــــا زال حم  
   يــا صــاحب الــذهن الــذي  -٢  

  
  تبــــدو احلقــــائق يف صــــفاه  

   يف )٧٥١( يـــا طالعـــاً خيتـــال -٣  
  

ــاه )٧٥٢(حلـــل   اجلمـــال ويف ـ   
   كالبــدر حــني تــبني هــا   -٤  

  
   وحــني صــفت مســاه   )٧٥٣(لتــه  )م(

   درســـت ال بـــس خلعـــة -٥  
  

  لبـــست مـــن املـــوىل ســـناه   
ـ -٦      مــا إن كــستك عــال ومهــ

  
  ــــديها بلبـــسكها اكتـــساه    )م(

ـ  -٧      كالبيــت يكــسى ال ليــش
  

  ـــرف بــل ليــشرف مــن كــساه   )م(
    

  ]دوبيت : [  ـ أيده اهللا ـ وقد خلع عليه خلعة زرقاء)٧٥٤(وكتب إليه): ٩(
ـا  -١ ـس و ـمس    الطلعــة واخللعــة ـمش
  

   أضـحى عـدما    )٧٥٥(والتاج مـع البقيـار      
  ك يــاقليــل لــ( والكــون بأســره -٢  

  
   ٧٥٧( )وسـنا ( بذاتـه كمـاالً      )٧٥٦( )من عز(  

    
  
  
  
  
  

                                                
ل    : ة ، ھ : أي خلعت علیھ خلعة، وھي   : ع علیھ ِلخ ُ - 749

 .خرة وعظیمة القدرالسلطان یكف عن لبسھا ویخلعھا على من یرید تكریمھ، وھذه الحلة تكون ثمینة فا
. ال          -أیضاًُ–وھي تخلع   

 .٨/٤٠٨، دائرة المعارف اإلسالمیةأز جي بریل، : انظر
و   من مدارس المتصوفة الشافعیین بالقاھرة، نسبة إلى عثمان بن قزل األمی  :  المدرسة الفخریة  - 750

 ).١/٣٢٧، الدارس في تاریخ المدارسالنعیمي، : انظر (. ھـ٦٢٩الفتح الكاملي المتوفى سنة 
 .١٩٨، صفقھ اللغة وسر العربیةالثعالبي، . من االختیال، وھو مشیة الرجل المتكبر:  یختال- 751
، سان ور،  . كون إال ذا ثوبینجمع حّلة، وھي الثوب الجید الجدید تلبسھ غلیظًا أو دقیقًا وال ی:  حلل - 752

 ).حلل(مادة 
 )ھیل(نفسھ، مادة . دارة القمر:  الھالة- 753
 . الضمیر عائد إلى شمس الدین بن خلكان- 754
ة  دوزي، . ضاة     :  البقیار - 755

 .١/٤٠٧، المعاجم العربیة
 ).ط(بیاض في  - 756
 .وسما): ط( في - 757
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  ]الوافر  :[ )٧٥٨( )إىل بعض أصحابه(وكتب ): ١٠(

   الــوالء مــع الــوالء ســالم أخــا-١
  

  علـــى معـــىن اجلاللـــة والبـــهاء   
ـس أضــواء املعــايل  -٢      ومطلــع ـمش

  
ـار    العطــاء)٧٥٩(  ومنبــع عــذب زخـ   

  ام مقـــام للجمـــال بـــه مقـــ-٣  
  

  ءوفيــــه كــــل قلــــب ذو وال  
   ســالم فــىت يــشاهد كــل وقــت-٤  

  
  صـــفاءيف عهـــود احلـــب منـــه   

   إذا أوحــــشتموه وإن نــــسيتم-٥  
  

  تــــأنس بالــــصبابة والوفــــاء   
   يــود لقــاكم يف كــلّ وقــت   -٦  

  
  يــسمح باللقــاء)٧٦٠( )الــدهر(لــو أن   

   مسـت أقــداركم عــن أرض قــدري -٧  
  

  وأيــن األرض مــن لقيــا الــسماء؟     
ـي  -٨   ى امللتقــى مــنكم ومنـفــأ   

  
  صوب الفـــضل أو روض البـــهاءبـــ  

      )٧٦١( )أ  / ٨ق (   
   وكم حاولت أعـرض حـال شـوقي        -٩
  

  فــــأعرض باملهابــــة واحليــــاء  
   وأقنــع مــن كتــابكم وكــتيب  -١٠  

  
   بالــــدعاء وبأخبــــار الوفــــود  

  ]الطويل  :[ )٧٦٤(جواباً) ٧٦٣(عبد) ٧٦٢ ()بن(وكتب إىل مجال الدين ): ١١(  
ـ (ـ مباذا أؤدي واجب احل    -١   )٧٦٥ (ـكر)مد والش
  

   قــدري)٧٦٦( )وال(وال قــدريت أهــل لــذاك   
   ومــن أيــن يل وقــت لــشكري بــركم  -٢  

  
  ومــايل كمــا شــئتم فــراغ مــن الــرب   

ـى أقــوم حبقــه    -٣   ومــدحي لكــم أنـ   
  

ـت عــن املــدح واحلــصر     وأوصــافكم جلـّ
   وقـــد كـــان إمـــساكي ألين عـــاجز-٤  

  
   للعــذر)٧٦٧(عــن املــدح أوىل يب وأبــسط  

ـي تــنعم -٥     )٧٦٩(ي منطقــ)٧٦٨( ولكــنين أبـغ
  

ـا يف املــدح مــن لــذّة الــذكر     ومسعــي ـمب
  

                                                
 ).ط( بیاض في - 758
 ).زخر(، مادة اللسانابن منظور، . الوافر: ، والزاخر)زخر(صفة مبالغة من :  زّخار- 759
 .، إلقامة الوزن والمعنى) ط(، وأثبتناھا من )ف( سقطت من األصل - 760
 ).ب / ٤ط  ( - 761
 ).ط(، وأثبتناھا من )ف( سقطت من األصل - 762
الكي            : د   ا - 763

: ر. (ـ٦٧٣نة   ٦٠٠نة   . ًال    
 ).٣/٣٧١، فوات الوفیاتالكتبي، و. ١٢٨-٣/١٢٧، الوافي بالوفیاتالصفدي، 

 ).ط( وأثبتناھا من ،)ف(من األصل ) ١٥-٩: ( سقطت األبیات- 764
 ).ط( بیاض في - 765
 ).ط( بیاض في - 766
 ).بسط(، مادة اللسانابن منظور، . قبولھ:  بسط العذر- 767
 ).نعم(نفسھ، مادة . الترفھ:  التنعم- 768
 ).نطق(نفسھ، مادة . منطقھ:  كالم كل شيء- 769
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  )٧٧٠( )اهلوى( وإين ألهواكم وما ألخي      -٦
  

  ذكـر األحبـة مـن صـرب       وإن قلّ عـن       
   وإين وإن مل أحــسن الــنظم حمــسن-٧  

  
ـر   ـي مــن الــنظم والنـث ـا جــاءكم منـ   ـمب

   ومن خالطت آيـات فـضلك ذهنـه        -٨  
  

  درى من شريف الفضل ما مل يكـن يـدري           
ـ  الفـضل فيمـا بثث      بذرت بـذهين   -٩     هت

  
---------------إليه فهذا النبـت       

------------------------    --------------- أتيت بنظم -١٠  )٧٧١(
   له احلسن نظماً الح من أفـق العـال         -١١  )٧٧٢(

  
--------------فودت له الـشعرى       

)٧٧٤(-----------------    --------------------- -١٢  )٧٧٣(ــر    الـغ
ـل العــرائس جتتلــى  وألف-١٣   ـه مـث   اـظ

  
ـل املعــاين مــا تقلــدن مــن در        مـث

ـازج معنــاه اللطيــف ولفظــه -١٤      ـمت
  

   املــاء واخلمــر فأســكرنا واخجلــة   
  )٧٧٥( فإن مل أوفيت مزجه كنـه حمبـة        -١٥  

  
  فعذراً فهـذا اخللـط مـن ذلـك الـسكر            

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).ط( بیاض في - 770
 ).ط( بیاض في - 771
 ).ط( بیاض في - 772
 ).ط( بیاض في - 773
 ).ط( بیاض في - 774
 .، وأوردناه على ھذا الرسم كما ورد)ط( طمس صدر البیت في - 775
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  ]البسيط : [ )٧٧٦( )رمحه اهللا(وقال ) ١٢(

  غـريه أرب  (يل يف    ليس   )٧٧٧(  يا مطلباً  -١
  

  وانتـهى    )٧٧٩( قصيـ))٧٧٨( ـالت إليك آل   
  ملــستمع( ومــا طمحــت ملــرأى أو -٢  الطلـــــــــــــــــب

  
  ينتــسب ) )٧٨٠ (إالّ ملعــىن إىل عليــاك   

   ومـــا أراين أهـــالً أن تواصـــلين-٣  
  

ـب     )٧٨١(حــسيب علــواً بــأين فيــك مكتـئ
  )٧٨٢( لكن ينـازع شـوقي تـارة أديب        -٤  

  
  فأطلــب الوصــل ملــا يــضعف األدب   

  ت أبــرح يف احلــالني ذا قلــق ولــس-٥  
  

  نــار وشــوق لــه مــن أضــلعي هلــب   
    

                                                
  ):٤-١(تخریج األبیات 

در ٣٠٨، صل). ١(ت . ١/٣٠٦ )اھرة(رب  ): ١٢(
ازع   : ٤ت     : ٣ت   : ١ت  ، ال ٤/٣٠٢،  ان   ). ١(البیت  

، ١٣، ق)وط  (ة     . ٣١/١٣٦، ة األرب  . شوقي ناره أربي، لما یضعف األرب     
-٦٨١ات،  (الم. ١٣٥، ص)ةالالة (ي ) ١(ت 

آل : ١١ت  ٥/٢٠، صر  ص . ١٦١ق/١٨، صار سالك ا . ٢٣٨)/ـ٦٩٠
-٤/٥١ .ات ) ١(، ورد البیت ١/٣٨١، وفي )١(، ورد صدر البیت     ١/١٩٤،  الغیث المسجم . التقضي

. ٨/٤٢، رات ). ٢(بعد البیت ) ٦(، جاء البیت   ٢٩٠، ق عقود الجمان .  ٣/٤١٤،  فوات الوفیات .  ٥٢
م  ، ورد صدر٥/١٦٤، )مخطوط (الصافي المنھل. وال أراني أھًال: ٣، البیت ١٤، قتأھیل الغریب 

، وردت ١٠/١٧٠ي )١(ت  ١٠/١٦٩، )وع (صافي ). ٤-١(ات 
ب  : ٤ت  ١٧٣-٤/١٧٢، صیص   ). ١(ت     ٧/٣٧٠،  رة  ). ٤-١:(األبیات
در  ٢٥٥، صب   الحضرمي، .إلى العلیاء ینتسب : ٢، البیت   ٢/٨،  وفیات األعیان  ذیل .الوصل
، ورد ٥/٢٦٢ و ٢/٦١٩، ب ).١(ت  ،٢٣٧، صسھل . ٢/٨٠، شكول ).١(ت  
  ).١(البیت 

 
 

م  ه قصیدتھ البائیة المشھورة التي اوھذ). ط(من ) ٢٩-٣: ( سقطت األبیات، و)ط(بیاض في   -776
 المذھبي، . ١٤٢-٣١/١٣٦، ة األربویري، : صیدةرر . رائیل

، ات  والكتبي، . ٥٤-٤/٥٠،  الوافي بالوفیات والصفدي،  . ٢٤٣-٢٣٨)/ ھـ ٦٩٠-٦٨١حوادث ووفیات   (
٣/٤١٤. 

ون   .أل      : الطالب:  المعنى الصوفي  - 777
اوز          

ي   ى                 
 طالحات  انوي،  . سائرین             یصیر إنسانًا كامًال،  

 .٣/١٣٤،  و العلومالفنون
 ).أرب(، مادة اللسانابن منظور، . الحاجة: ، واألرب)ط( بیاض في - 778
 ).قصا(نفسھ، مادة . الغایة البعیدة: قصوى والقصیامن ال:  التقصي- 779
ضار         : السماع: ، والمعنى الصوفي  )ط( بیاض في    -٥

سكون               . األسرار لذوي األشغال  
ضطرب  فالسماع إذا قرع األسماع أثار كوامن . إلى القضاء یعودوقضاء یبدو إلیھ، فإنھ من ال 

 .١٢٦، صالتعرق لمذھب أھل التصوفالكالباذي، . ة عن حمل الوارد، ومن بین متمكن بقوة الحاللعجز الصف
 ).ط(من ) ٢٩-٣: ( سقطت األبات- 781
شاف انوي، . ار  دق االخ : األدب: صوفي- 782

  .١/٧٢، اصطالحات الفنون
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   أدمعـه  )٧٨٣( ومدمع كلما كفكفـت    -٦
  

ـ      بسكصــونا لــذكراك يعــصيين وينـ
   ويدعي يف اهلـوى دمعـي مقـامسيت       -٧  

  
  ب وجيري وهو خمتـض    )٧٨٤(وجدي وحزين   

 احلبيـب   )٧٨٥( كالطرف يزعم توحيد   -٨  
  وال

  يـــزال يف ليلـــه للـــنجم يرتقـــب  
                                                  

  ).١٤-٥(تخریج األبیاتى من 
ت : ١٠ت )١٢و ١٠: (ان١/٣٠٧ )اھرة(، رب -

ا   : ٦ت  ذا قلق باد، : ٥، البیت ٤/٣٠٢، ذیل مرآة الزمان. من شرقیھا طرب  : ١٢
ب،      : ٩ت  : ٧انكفت بأدمعھ، صونا بحبك، البیت  

ذه   : ١٢البیت . لیقضي الحر، وطرًا من تربھا: ١١تاهللا إن جئت كثبانًا بذي سلم، البیت   : ١٠البیت  
، ١٣٧-٣١/١٣٦، ة األرب . ب  : ١٣الروایة یختل الوزن، البیت  

وجدي وحزني : ٧وناظر كلما كفكفت أدمعھ، صونا لحبك، البیت : ٦ذا قلق باد، في أضلعي لھب، البیت : ٥البیت 
یھا رق: ١٢ت . ب : ١١ت . سعدین: ٩ت . وى
ت  . ب : ٥ البیت .٢٣٩-٢٣٨) ھـ٦٩٠-٦٨١حوادث ووفیات  (،تاریخ اإلسالم . طرب

البیت . ت المسعدینقد عدم: ٩البیت . فیجري وھو مختضب: ٧البیت . وناظر كلما كفكفت أدمعھ، صونا لحبك : ٦
ال : ١٤ت . من شرقیھا طرب: ١٢بیتال.  من أجراعھا وطرًا من قربھا وأؤدي بعض ما یجب لیقضي الخد : ١١

ت  . سعدین د  : ٩ذا قلق نام، البیت  : ٥البیت  . ١٦٢-١٦١ق/١٨،  مسالك األبصار . األنواء والسحب 
ن : ١١ت  )١٣و ١١و ١٠(ات ١/٣٨١، سجم . ا : ١١

 ي : ٥ت٤/٥٢، ات. ب : ١٣ت.ارًا
ت  . ا   : ١٠ت  . سعدین   : ٩ت  . بض  فیج: ٧البیت  . أضلعي لھب 

، ٣/٤١٥، ات  .سحب : ١٤ت   : ١٢ت . ا : ١١
ي  : ١١ت  سعدین،  : ٩ البیت كلما كفكفت صّیبھ،: ٧ البیتا قلق نام، في أضلعي لھب،   ذ: ٥البیت

: ٦ت  . ب  : ٥ والبیت )١٤-٩و ٥: (، وردت األبیات٢٩٠، قعقود الجمانأجراعھا،  
دمت   : ٩ت  . بض     : ٧ت   ال. ك       

حیث : ١٤ البیت .ي بعض ما یجبمن تربھا وأؤد: ١١قفوا علیھا وقولوا ھذه الكثب، البیت  : ١٠البیت  . لمسعدینا
ب،    : ٥البیت. ٤٣-١٨/٤٢، تاریخ ابن الفرات. الھضاب وبطحاؤھا، ال األنواء والسحب 

د  : ٩ت      : ٧ت  وناظر كلما كفكفت أدمعھ، صوناً : ٦البیت
، ب   .ب     : ١١ت    : ١٠ت   

ھ     : ٦ت  . ب     : ٥، البیت   ١٥-١٤ق
قد سقطت سھوًا من الناسخ، وقد كتبت حدیثًا ) وال(یبدو أن : ٨مكتئب، البیت وھو ویجري : ٧بك، البیت صونًا لح

ًا    : ١٠ت  . سعدین     ) د (قطت  : ٩البیت ). الحبیب(فوق كلمة  
. ت   ) ى المغ(قطت  : ١٣ت  . ا  رًا    : ١١البیت  . بذي سلم 

ذا قلق نام، في أضلعي : ٥، البیت ١٦٥-٥/١٦٤،  )مخطوط (المنھل الصافي . حیث الھضاب وبطحائھا  : ١٤البیت  
ي  : ١١ت  . ا   : ١٠ت  . سعدین   : ٩البیت  . بفیجري وھو مختض  : ٧لبیت  ا. لھب

ل  . سحب  : ١٤ت  . سیمھا : ١٣البیت . بمن شرقیھا طر: ١٢البیت . أجراعھا وطرا 
ي : ٥ت )٦و ٥: (ان٤/١٧٣، صیص. ١٠/١٧٠، )وع (صافي

لعي    : ٥البیت ). ١٢(عد البیت ب) ١٥(، جاء البیت ١٠-٢/٨، ذیل وفیات األعیان. أضلعي لھب 
. رًا   : ١١ت  . سعدین   : ٩ت  . ك      : ٦ البیت   .لھب

ت  )٦و ٥: (، ورد البیتان٢/٨٠،  الكشكول.حیث الرضاب وبطاحھا : ١٤البیت  . وخذ یمینًا لمعنى  : ١٣البیت  
  .ذا قلق نام، في أضلعي لھب: ٥

 
  

 ).كفف(، مادة أساس البالغةالزمخشري، . رة لیردهیمسحھ مرة بعد م:  یكفكف دمعھ- 783
، شیریةشیري، . ة  : زن: صوفي- 784
 .١٧٥ص
  .٣٣٠نفسھ، ص.  وأیضًا توحیدهللا واحد، والعلم بأن الشيء واحدھو الحكم بأن ا: التوحید:  المعنى الصوفي- 785
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 قد عدمت املـستعني     )٧٨٦( يا صاحيب  -٩
  فـــــــــــــــــسا

   ال مـسك الوصـب     )٧٨٧(عدين على وصيب    )م(
 بـذي   )٧٨٨(اهللا إن جزت كثبانـاً     ب -١٠  

  )٧٨٩(ســــــــــــــلم
  قف يب عليهـا، وقـل يل هـذه الكثـب            

  
                                                                                                                                       

  
  
  
 

  ):٢٨-١٥(ج األبیات تخری
: ٢٧ت  )٢٥(ت   )٢٧و٢٥: (ان ٣٠٧/ ١)اھرة  (،  رب     -

رآة  ). ٢٥(ت ١٠١، ص رف  رب؟    
: ٢١ت  . حتھ : ٢٠البیت . واغترت بھ الرتب: ١٧، البیت  ٣٠٣-٤/٣٠٢،  الزمان

ي    ،یا بارقًا بأعلى الرقمتین: ٢٥البیت . یا لھف نفسي، وواحزنا لو ینفع الحرب   
، ١٣٨-٣١/١٣٧، ة األرب . من جو كاظمة، كیف البان والغرب؟: ٢٧البیت ). ٢٥( ورد عجز البیت    ٤/٣٠٧

ا  : ٢١ت  . حتھ : ٢٠من شوق لرؤیتھ، البیت : ١٩، البیت )٢٥(ت  ورد عجز البی ٣١/١٤٢وفي  
، ١٣، ق)وط (، ة     ة،    : ٢٧ت  . لھف نفسي لو یجدي تلھفھا عونًا   

-٦٨١ات  (، الم . ١٣٥، ص)ة (ي )٢٥(ت  
: ٢١ت  . حتھ سم : ٢٠البیت . ألنني بھواه: ١٩لغدر لیس ینقلب، البیت : ١٦یت  الب. ٢٣٩)/ھـ٦٩٠

سالك  ). ٢٥( البیت  ورد عجز٢٤٢/، وفي من جو كاظمة: ٢٧البیت . یا لھف نفسي، وواحربي  لو ینفع الحرب     
ي    ن : ٢٧ت  . فلست أعجب: ٢٠البیت . ألنني لھوائي فیھ : ١٩البیت  . ١٦٢ق/ ١٨،  األبصار

، ورد ٤/٥١، ات  ). ٢٥(ت  ١/١٩٢، سجم  ، )٢٥(ت      ١٦٣ق/١٨
سنت،    : ١٧البیت . لغدر لیس ینقلب: ١٦، البیت  ٥٣-٤/٥٢وفي  .  )٢٥ (عجز البیت 

. من جسمي وصحتھ في حبھ: ٢٠البیت . ه فیھ منتسبمن شوق لرؤیتھ، بأنني لھوا: ١٩البیت . واعتزت بھ الریب  
. ٣/٤١٥). ٢٥(، ورد عجز البیت ٣/٤١٤، فوات الوفیات. من جو كاظمة: ٢٧البیت . لو أجدى تلھفھا: ٢١البیت  
أنني     : ١٩ت  . سنت     : ١٧البیت  . لغدر لیس ینقلب  : ١٦البیت  
ع  ٢٩٠ ق ،ان . لو أجدى تلھفھا: ٢١البیت  . ن جسمي وصحتھ في حبھ    م: ٢٠البیت  . لھواه

ع       : ٢١ت  . سب     : ١٩البیت  ). ٢٠(األبیات باستثناء البیت    
، ورد ٨/٤٥ي  ، اتر   ). ٢٥(ت   ٢٩١ وفي ق ،من نحو كاظمة: ٢٧الحرب، البیت  

ولست أعجب : ٢٠البیت . من شوق لرؤیتھ: ١٩البیت . لغدر لیس ینقلب: ١٦ البیت ،٨/٤٣، وفي  ٢٥عجز البیت   
، ب  . ة   : ٢٧ت  . ًا         : ٢١البیت  . من حبي وصحتھ  

ولست أعجب : ٢٠البیت .  فیھ انتسبألنني لھواه: ١٩ففیھ عاھدت قدما حب من شرفت، البیت      : ١٧البیت  . ١٥ق
ل  . ة   : ٢٧ت . رب     لو ی : ٢١البیت  . من جسمي وصحتھ  

. ا     : ١٦ت  ). ١٦٤(ي ق  ) ٢٥(ت       ١٦٥، ق )وط  (الصافي
. سب ھ واه   روق ل  : ١٩ت  . ة    ففیھ عاینت قوما  : ١٧البیت  
. ة   : ٢٧ت  . ا   : ٢١ت  . ھ   : ٢٠البیت  

، ٤/١٧٤، صیص . ١٠/١٦٩ي  ) ٢٥(ت  ز ، ورد١٧١-١٠/١٧٠، )وع  (صافي  
ي ، ١١-٢/٩، ان ). ٢٥و ٢٢و ٢١(ات ٤/١٧٣ي )٢٥(ت 

ن  : ١٩ت  . ب  : ١٦البیت ). ٢٥( ورد عجز البیت ٢/١٣، وفي )٢٥(، ورد عجز البیت  ٢/١٢
، ٢/٨٠، شكول . ھ       : ٢٠البیت . شوق لرؤیتھ بأنني لھواه فیھ منتسب   

، سھل ). ٢٥(ت٥/٢٦٢و ٢/٦١٩، ب ). ٢٦و ٢٥و ٢٢و ٢١: (ات
  .ولست أعجب من حبي وصحتھ من صحتي إنما سقمي ھو العجب: بھذه الروایة) ٢٠(ورد البیت . ١٠١ص

 
 

ن       الحقیي  . ك     : سام     : صحبة :  المعنى الصوفي  - 786
 راء،   . ة اق          . دونك

ھ        ة، فأّد      
 .٣٢٦، صالرسالة القشیریةالقشیري، . ، وتلقى أحوالھ باإلیمان بھعلى وجھ جمیل

 ).وصب(، مادة اللسانابن منظور، . الوجع والمرض:  الوصب- 787
 ).كثب(، مادة اللسانما اجتمع واحدودب من الرمل، ابن منظور، : جمع كثیب:  كثبان- 788
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 )٧٩٠( ليقــضي اخلــد يف أجراعهــا-١١
ـــــــــــــرا   )٧٩١(وـط

ـب    ـا ويــؤدي بعــض مــا ـجي يف ترـ  
  )٧٩٢( ومل إىل البان من شرقي كاظمة     -١٢  

  
   شــرقيها أربفلــي إىل البــان مــن   

   وخذ ميينـاً ملغـىن تـدي بـشذا      -١٣  
  

  لت بـك النجـب    نسيمه الرطب إن ضـ      
 حيــث اهلــضاب وبطاحهــا   -١٤  

  )٧٩٣(يروضـــــــــــــها
  دمــع احملــبني ال األنــداء والــسحب    

   أكرم بـه مـرتالً حتميـه هيبتـه         -١٥  
  

  )٧٩٥( والقـضب  )٧٩٤(عني، وانواره ال السمر     
      )٧٩٦( )أ  / ٩ق (   

  ساً عز مطلبـها    نق )٧٩٧( دعين أعلل  -١٦
  

  فيــه وقلبــا لعــذر لــيس ينقلــب    
   ففيه عاهدت قدما حب من حسنت      -١٧  

  
  بــه املالحــة واعتــزت بــه الرتــب    

  دان وأدىن وعز احلـسن حيجبـه      [ -١٨  
  

  ])٧٩٨(عــين وذيل واإلجــالل والرهــب   
   لرؤيتـه   أحيا إذا مت من شـوقي      -١٩  

  
  ألنـــين هلـــواه فيـــه منتـــسب   

   ولست أعجب يف حـيب وصـحته       -٢٠  
  

  من صحيت إمنـا سـقمي هـو العجـب            
   واهلف نفسي لو جيـدي تلـهفها       -٢١  

  
  )٨٠٠(حرباً لو ينفـع احلـرب      ووا )٧٩٩(غوثا  

   ميضي الزمان وأشـواقي مـضاعفة      -٢٢  
  

  )٨٠١(يــا للرجــل وال وصــل وال ســبب  
  هبت لنا نسمات مـن ديـارهم      [ -٢٣  

  
  ])٨٠٢(مل يبق يف الركب من ال هزه الطـرب          

                                                                                                                                         
وي،  .ة  :  والذنائب، ینحدر على الذنائبيواد:  ذو سلم  - 789

  .٣/٢٧٢، معجم البلدان
  
  
 

ل      : ل  :  األجراع - 790
 ).جرع(، مادة اللسانابن منظور، . ھي الّدعص ال تنبت شیئًا

 ).وطر(نفسھ، مادة . كل حاجة كان لصاحبھا فیھا ھمة، فھي وطره:  الوطر- 791
رة،       البحر على سیف :  كاظمة - 792

 .٤/٤٨٨، معجم البلدانوماؤھا شروب، واستسقاؤھا ظاھر، وفد أكثر الشعراء من ذكرھا، الحموي، 
 ).روض(، مادة اللسانابن منظور، . جعلھا روضة:  رّوض السیل األرض- 793
 ).سمر(، مادة أساس البالغةالزمخشري، .  جمع سمراء، وھي القناة: السمر- 794
 ).قضب(، مادة اللسانابن منظور، . قضیب، والقضیب من السیوف اللطیف جمع:  القضب- 795
 ).ط( سقطت من - 796
 ).علل(نفسھ، مادة. تشاغل:  تعلل باألمر- 797
-٦٨١حوادث ووفیات، (، تاریخ اإلسالمو. ٣١/١٣٧، ونھایة األرب، ٤/٣٠٣، ذیل مرآة الزمان:  زیادة من - 798

، ب  و. ٨/٤٣، تاریخ ابن الفراتو. ٢٩٠، قعقود الجمانو. ٤/٥٢، الوافي بالوفیات و. ٢٣٩) /ھـ٦٩٠
 .١٠/١٧١، )مطبوع(و. ١٦٥ق/٥، )مخطوط (والمنھل الصافي. ١٥ق

 ).غوث(، مادة  اللسانابن منظور،. ج عنيأي فّر:  أغثني- 799
ذا         یت تضمین باإلشارة من صدر بیت   الب صدر في   - 800

ذه   : اً ووا .رب               غوثًا وواوالھف قلبي وھل یجدي تلھفھ: الشاعر، والبیت 
، سان ور،   . نسا   : رب  : الوا      

 ).حرب(مادة 
 .٤٣٤، صاللمعالطوسي، . الواسطة بین الخلق وبین اهللا تعالى: بالسب:  المعنى الصوف- 801
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  ن تذكّرهم  سروراً م  )٨٠٣(كدنا نطري [ -٢٤
  

  ])٨٠٤(حىت لقد رقصت من حتتنـا النجـب         
   بـدا  )٨٠٥( يا بارقاً بأعايل الـرقمتني     -٢٥  

  
  )٨٠٦(لقد حكيت ولكـن فاتـك الـشنب         

        
      
      
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
-٦٨١ات    (الم  . ٣١/١٣٨،  ة األرب  . ٤/٣٠٣،  ذیل مرآة الزمان  : زیادة من  - 802

، رات   . رب      : ، وورد عجز البیت على ھذا النحو    ٢٣٩) /ھـ٦٩٠
٨/٤٣.  
  
 

ة  : ن ): ٤/٣٠٣، ذیل مرآة الزمان ( في   - 803
 .٨/٤٣وتاریخ ابن الفرات، . ٢٣٩ /)ھـ٦٩٠-٦٨١حوادث ووفیات (  ،وتاریخ اإلسالم، ٣١/١٣٨، األرب

 . من المصادر السابقة نفسھازیادة - 804
 .٣/٦٦، معجم البلدانالحموي، . قریتان على شفیر وادي فلج بین البصرة ومكة:  الرقمتان- 805
دث   " شنب  "و). نب (ادة  سان ور،    . نان        :  الشنب - 806

 .٢٣٣، صللیشفاء الغالخفاجي، : انظر. یضرب لمن ال یصل إلى الشيء
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  أما خفوق فؤادي فهو عـن سـبب       [ -٢٦
  

 مـا هـو     )٨٠٨()قـل يل  ( )٨٠٧(وعن خفوقك   
   ويا نسيماً سرى من حـي كاظمـة        -٢٧  ])٨٠٩(الــــــــــــــسبب

  
  )٨١٠(باهللا قـل يل كيـف البـان والعـذب           

   وكيف جرية ذاك احلي هل حفظـوا       -٢٨  
  

   وإن قربــوا)٨١١(عهــداً أراعيــه إن شــطو  
   أم ضيعوا ومـرادي منـك ذكـرهم        -٢٩  

  
  هــم األحبــة أن أعطــوا وإن ســلبوا    

    
وأشار إليه قاضي القضاة مشس الدين بن خلكان يكتبها لـه فـزاد فيهـا هـذه األبيـات                 ): ١٣(

  ]البسيط : [ )٨١٢(وسيرها
   إن كــان يرضــيهم إبعــاد عبــدهم-١
  

  )٨١٣(فالعبد منـهم بـذاك البعـد مقتـرب          
   واهلجر إن كان يرضيهم بـال سـبب        -٢  

  
  فإنــه مــن لذيــذ الوصــل حمتــسب    

   عني فـإنّ هلـم     )٨١٤( وإن هم احتجبوا   -٣  
  

 حـسن لـيس     )٨١٦( مـشهود  )٨١٥(يف القلب   
ـــــــــــــــب                                                   ينحـج

  ):٢٥(تخریج البیت 
. ٢٤٠/)ـ ٦٩٠-٦٨١ات   (، الم   . ٣١/١٣٨،  ة األرب  . ٤/٣٠٣،  ان    =

اریخ . ٢٩٠، قان. ٣/٤١٦، ات. ٤/٥٣، ات. ١٦٢ق/١٨، صار 
ل . ١٠/١٧١، )وع (و. ١٦٥ق/٥، )وط  (صافي ل . ١٥، قب  . ٨/٤٣، رات  

  .٢/١١، وفیات األعیان
  ):٣-١(تخریج األبیات 

، وردت ١٤٣-٣١/١٤٢ي     : ٢ت  )٢و ١: (ان   ٣١/١٣٨ نھایة األرب ): ١٣(
: ان٢٤٣ /)ـ٦٩٠-٦٨١ات   (،الم. سن : ٣ت  

ب،   : ٣ت  ٤/٥٣، الوافي بالوفیات. ١٦٤ق/١٨، مسالك األبصارلیس یحتجب،  : ٣البیت  ). ٣و  ٢(
، تاریخ ابن الفرات). ٢و ١: (، ورد البیتان٢٩٠، ق عقود الجمان . تجبلیس یح : ٣، البیت   ٣/٤١٦،  الوفیات فوات

ل   : ٢ت ١٥، قب . لل ا : ٢ت )٢و ١: (ان٨/٤٣
 صافي  . ب  : ٣ت  ٥/١٦٥، )وط  (صافي  . ب   : ٣ت    

  .لیس یحتجب: ٣، البیت ٢/١١، ذیل وفیات األعیان. ١٠/١٧١، )مطبوع(

 
 

، ة األرب: ن  ): ٤/٣٠٣، ان (ي -807
ي   -و    ٢٣٩) /ھـ٦٩٠-٦٨١حوادث ووفیات (،  وتاریخ اإلسالم . ٣١/١٣٨

 .٨/٤٣، وتاریخ ابن الفراتفعن خفوقك قل لي ما ھو السبب، : - تاریخ اإلسالم
 .٤/٣٠٣، ذیل مرآة الزمان سقطت من - 808
 .صادر السابقة نفسھا زیادة من الم- 809
 ).عذب(، مادة اللسانابن منظور، . الماء الطیب:  العذب- 810
 ).شطط(نفسھ، مادة . البعد:  الشطاط- 811
 ).ط( القصیدة من  سقطت ھذه- 812
 .٦، صاصطالحات الصوفیةابن عربي، . القیام بالطاعة: القرب:  المعنى الصوفي- 813
 .١٣نفسھ، ص. بك عن عینیككل مایستر مطلو: الحجاب:  المعنى الصوفي- 814
ب    : ب: صوفي- 815

نفس   . األیسر من الصدر تعلق 
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   واألشواق جته  )٨١٨( اللطف )٨١٧( قد نزه  -٤
  

ـب       عــن أن متنعهــا األســتار واحلـج
   مـا ينتـهي نظـري منـهم إىل رتــب    -٥  

  
  يف احلــسن إال والحــت فوقهــا رتــب  

ـاهلم  -٦      وكلمــا الح معــىن مــن ـمج
  

ـاه شــوق إىل معنــاه      منتــسبلبـ  
  )٨١٩( أظل دهري ويل من حبـهم طـرب        -٧  

  
ـوهم حــرب     ومــن ألــيم اشــتياقي ـحن

   فالقلب يـا صـاح مـين بـني ذاك وذا     -٨  
  

  تـهب  من )٨٢٠(روف مشـس الـدين    قلب ملع   
   فاستمع عجبـا   )٨٢١( إن احلديث شجون   -٩  

  
   حسنا كلـه عجـب     )٨٢٢(حديث ذا احلرب    

  )٨٢٣( حبر حميط بعلم الـدرس ذو جلـج        -١٠  
  

  أمواجــه بــذكاء احلــسن تلتــهب     
ـضب -١١   ـزه ـغ    مهنــد صــارم إن هـ

  
ـ      سكبللحــق مــاء إذا اســتعطفت ينـ

   معـاً  )٨٢٤( ذو سطوة وحيـاء كلّـاله      -١٢  
  

  )٨٢٥(ملــاء إذ يعلومهــا حبــبكــاخلمر وا  
   قد حاز بالذات علماً غـري مكتـسب        -١٣  

  
ـه كــل علــم منــه مكتــسب     لكنـ  

  
                                                                                                                                       

، اتاني، . ب   . ھ 
 .١٢٦ص
 .٩٣نفسھ، ص. رؤیة الحق بالحق: الشھود:  المعنى الصوفي- 816

  ):١٣-٤(تخریج األبیات 
ي : ٥ت  : ٤ت ). ٩-٤: (ات٣١/١٤٣، ة األرب  =

ّزه  : ٤ت )١٠-٤: (ات٢٤٣) /ـ٦٩٠-٦٨١ات  (الم، اریخ اإل 
دین     : ٨ت  . سب   : ٦ت      : ٥اللطف واإلشراق، البیت    

سالك . بسن تن    : ١٠ت . ر : ٩ت . ب
ا  : ١٢ت  . ب   : ٨البیت . ١٦٤ق/١٨،  األبصار
، ات. راق : ٤ت ). ٧-٤: (ات٤/٥٣، ات. ب

، )٥: (ت ٢٩٠، قان  . راق ف و   : ٤ت   ). ٧-٤: (، وردت األبیات  ٣/٤١٦
. ري : ٥البیت . قد نّزه اللطف واإلشراق: ٤البیت ). ٦-٤: (، وردت األبیات ٨/٤٥،  تاریخ ابن الفرات  

ل ). ٧-٤: (ات٥/١٦٥، )وط (صافي ). ٥(ت ١٥، قب 
ف   : ٤ت ). ٧-٤: (ات٢/١١، ان  .١٠/١٧١، )وع (صافي
  .واإلشراق

 
 

 ).نزه(، مادة  اللسانابن منظور،.  الّنزه أي البعد من : نزه- 817
ي  تربیة المعشوق لعاشقھ، بالرفق والمؤساة، حتى یصل إ: اللطف:  المعنى الصوفي - 818

 .٤/٨٢، كشاف اصطالحات الفنونالتھانوي، . الھ جماحتمال
  ).طرب(، مادة  اللسانابن منظور،. الفرح أو الحزن: الطرب:  المعنى اللغوي- 819

 .٣/١٣٢، كشاف اصطالحات الفنونالتھانوي، . عبارة عن األنس بالحق تعالى: المعنى الصوفي -
 . أي شمس الدین بن خلكان- 820
، ال  داني،  ". جون  " :صھ ،ره          - 821
١/١٩٧. 

 ).حبر(، مادة اللسان ابن منظور، .العالم: الحبر - 822
 ).لجج( نفسھ، مادة .حیث ال یدرك قعره: لجة البحر - 823
 ).كلل(نفسھ، مادة . أي ألبسھ اإلكلیل:  كللھ- 824
 ).حبب(، مادة أساس البالغةالزمخشري، . قیعھ كأنھا القواریربب، وھي فقاطفا الحباب على الشراب والح - 825
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   ماضــي البديهــة واألفكــار واقفــة-١٤
  

  مـــسدد الـــرأي واآلراء تـــضطرب  
      )٨٢٦( )أ  / ١٠ق (   

   خليفــة احلكــم واحلكــام ســائرهم-١٥
  

ـر واحلــسب      دون اخلليقــة هــذا الفـخ
  غتـه ضل خطـاب مـن بال      جيلو بفـ   -١٦  

  
  فــضل القــضاء فالشــك وال ريــب    

   زاكي األصول له بيـت عـال ومنـا          -١٧  
  

  )٨٢٨( فيه وال نـصب    )٨٢٧(وطاب ال صخب    
   ينــأى علــواً ويدينــه تواضــعه  -١٨  

  
  والــشمس للنفــع تنــأى مث تقتــرب    

   رواؤه صــادق فيمــا رواه لنــا  -١٩  
  

   إذ ال تصدق الكتب    )٨٢٩(عن يوسف احلسن    
   إليــه ترتفــع األبــصار خاشــعة  -٢٠  

  
  مهيبــة وهــو لألحكــام منتــصب     

   حبـــاً خلاصـــية فيـــه جمربـــة-٢١   
  

ـذب     ـا إليــه قلــوب النــاس تنـج ـ  
 مــوالي أوصــافك احلــسىن قــد  -٢٢  

  )٨٣٠(رتهاشــــــــــــــت
ـا األشــعار واخلطــب    فينــا تــسري ـ  

   فمـا ذكـرت غريبـاً بالثنـاء علـى     -٢٣  
  

  )٨٣١(عليــاك لكنــها العــادات والــدرب  
   ولــيس يل عــادة باملــدح ســابقة -٢٤  

  
   كنــت قـط ــذا الفـن أكتــسب  مـا   

   وليس قـصدي ـذا املـدح جـائزة       -٢٥  
  

  ولـــيس يف ـغــري ود منـــك يل أرب  
   حــسيب قبــول وإقبــال منحتــهما -٢٦  

  
   مهـا مـن خـري مـا ـب          منك ابتداءً   

   وإن شعري ال يسوى الـسماع بلـى        -٢٧  
  

ـى وحتتــسب     )٨٣٢(بالقــصد أعمالنــا تلـغ
                                                  

 ).ط( سقطت من - 826
  

  :)٢٣-١٤(تخریج األبیات 
ت  )٢٣و ٢٢و ٢٠و ١٧و ١٨و ١٥(ات  )ـ ٦٩٠-٦٨١ات،   (، الم  = 
ة (ول : ١٧ت )١٨(ت ) ١٧(ت : ١٥

سالك . اء : ٢٣ت : ٢٢ت )ت
  . تسیر بنا،قد اشتھرت فیھا: ٢٢دون الخلیفة، البیت : ١٥، البیت ١٦٤ق/١٨، األبصار

  :)٣٣-٢٤(تخریج األبیات 
: ٢٤، البیت )٢٥(، وردت جمیع األبیات باستثناء البیت ٢٤٤) /ھـ٦٩٠-٦٨١حوادث ووفیات   (تاریخ اإلسالم   =

شھد   : ٣٣ت     ) و (قطت  : ٣٠ت   . داھما   : ٢٦البیت  . عادة بالمدح سالفة  
 ا : ٢٩ت      : ٢٦لي رغب، البیت  : ٢٥، البیت   ١٦٤ق/١٨،  مسالك األبصار . النسب

  .بما قد تشھد النسب: ٣٣البیت . لكن تقاضیك أبیاتي: ٣٠البیت . تجاسر لفظي بالمدیح

 
 

 ).صخب(، مادة  اللسانابن منظور،. الصیاح والجلبة:  الصخب- 827
 ).نصب(نفسھ، مادة . التعب:  النصب- 828
ن  : ك   .إنھ أعطي شطر الحسن أي نصفھ:  وقد قیل)علیھ السالم(النبي یوسف  : ف الحسن  یوس - 829

 .١٨١-١٨٠، صقصص األنبیاءكثیر، 
وزن              ): ف(ل     - 830

 .١٦٤ق/١٨، ومسالك األبصار. ٢٤٣) /ھـ٦٩٠-٦٨١حوادث ووفیات (،تاریخ اإلسالم: والمعنى من
 ).درب(، مادة مختار الصحاحرازي، ال. اعتاده وضري بھ:  درب بالشيء- 831
اري،  ....". إنما األعمال بالنیات، وإنما لكل إمرئ ما نوى: " في عجز البیت إشارة إلى الحدیث الشریف    - 832

 .١/٢١، صحیح البخاري
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   فإن أقصر فجهدي قـد بـذلت لكـم     -٢٨
  

  اجلهــد قــد أدى الــذي ـجيـبوبــاذل   
  قصي باملديح سـدى    ن )٨٣٣( وما جتاسر  -٢٩  

  
  مــا مــن عبيــدك إال مــن لــه أدب   

   لكن تفاصـيل أبيـايت الـيت سـرقت         -٣٠  
  

  مني هـو اإلذن مـن مـوالي والـسبب           
    

  قـدم يب   وكنت أحجمت إجـالالً فا     -٣١
  

  أمــر مطــاع وعفــو منــك مرتقــب    
   وقــد أتيتــك باألبيــات ملحقــةً -٣٢  

  
  يــبني الــصدق والكــذب  بأختــها ل  

   إذا تناســبت األوصــاف بينــهما  -٣٣  
  

  فاحكم هديت مبـا قـد يـشهد النـسب           
   معتقـد  )٨٣٤( )فيـك (إين حمب    واهللا   -٣٤  

  
ـا القــرب  حمــبيت قربــة    مــن دوـ   

   وكيف ال وهي تنـشئ بيننـا نـسبا         -٣٥  
  

  إن املــودة يف أهــل النــهى نــسب     
  )٨٣٦( سابغة )٨٣٥( ال زلت يف نعمة غراء     -٣٦  

  
  )٨٣٧(الفوز يف األخـرى وتعتقـب     تستوجب    

    
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).جسر(، مادة اللسانم، ابن منظور، أقد:  تجاسر على كذا- 833

  :)٣٦-٣٤(تخریج األبیات 
  .١٦٥ق/١٨، مسالك األبصار. الفوز في األخرى وتعتتب):  ھـ٦٩٠-٦٨١ث ووفیات، حواد(، تاریخ اإلسالم  =

 
 

، صار . ٢٤٤) /ات (،الم : ن )ف(ل   - 834
 .، إلقامة الوزن١٦٥ق/١٨
 ).غرر( مادة ،مختار الصحاحالرازي، .  غرة كل شيء أولھ وأكرمھ- 835
 ).سبغ(، مادة اللسانابن منظور، . اتسعت: لنعمة سبغت ا- 836
  ).عقب(نفسھ، مادة . أتى بھ مرة بعد مرة:  اعتقب بخیر- 837
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  ]البسيط : [ )٨٣٨(وقال وقد طلبت منه على الوزن املتقدم والروي): ١٤(

   غيـب  )٨٣٩( هللا قوم جبرعـاء احلمـى      -١
  

ـ      ا أن جنــوا عتبــوا جنــوا علــي وملـ
   يا رب هم أخذوا قليب فلم سـخطوا؟         -٢  

  
   عيـشي فلـم غـضبوا؟      )٨٤٠(وإنهم غصبوا   

   مذ عرفتـهم )٨٤٢( بنجد)٨٤١( هم العريب -٣  
  

  )٨٤٣(ل وال نــسبمل يبــق يل معهــم مــا  

      )٨٤٤( )أ  / ١١ق (   
   للحرب لكن من قدودهم    )٨٤٥( شاكون -٤
  

  )٨٤٦( )الـسمر والقـضب   (وفاترات اللحاظ     

ـم)٨٤٧( فمــا أملــوا-٥   أو أملّ ـ ـي    ـحب
  

  )٨٤٨()وانتـهبوا (إال أغاروا علـى األبيـات         
  هوى البطحاء عهد    )٨٤٩( عهدت يف دمن   -٦  

  
ـادت بيننــا حقــب  إلــي     )٨٥٠(هم وـمت

                                                  
  ):٤-١(تخریج األبیات 

، ورد ٣٠٨، صل. شب: ٣ت ١/٣٠٧ )اھرة( ،رب): ١٤(
م  : ٢ت     : ١ت ٤/٣٠٤ ان  . شب  ): ٣(ت  
ضبوا،     : ٢، البیت ٣١/١٣٩، نھایة األرب. ھم الكریب بنجد منذ أعرفھم: ٣البیت  . أخذوا

ن  ). ٢و ١: (ان٥٠٨-٥٠٧، صزو. ت 
د     : ٣بجزعات الحمى، البیت : ١، صدر البیت )٣(والبیت ) ١(، ورد صدر البیت   ١٣ ق ،حجة

، ٢٤٠) /ـ٦٩٠-٦٨١ات   (، الم  . ،١٣٥، ص)ة  (ي   . سب 
الوافي .  بجرعاء اللوى:١، البیت ١٦٢ق/١٨ مسالك األبصار .مال وال نشب: ٣ البیت   .یا قوم ھم أخذوا   : ٢البیت  

ال  : ٣ت  ٣/٤١٤ ات  ي  ،ات   ي )١(، ورد صدر البیت    ٤/٥١،  بالوفیات
اریخ  . شب  : ٣ت  : ٢، البیت   ٢٩١، ق عقود الجمان . وال نشب 

و ١(ان  ١٥، قب  . شب  : ٣البیت . یا قوم ھم أخذوا: ٢، البیت   ٨/٤٤،  الفرات ابن
، ورد ٤٤١، صسة. ي: ٢ت  : ١ت )٢

. مال وال نشب: ٣، البیت ٥/١٦٥، وفي )١(، ورد صدر البیت   ١٦٤ق/٥،  )مخطوط( المنھل الصافي ). ٢(البیت  
  .٧/٣٧٠، النجوم الزاھرة. ١٠/١٧١ : في، وسائر األبیات١٠/١٦٩في ) ١( صدر البیت ، ورد)مطبوع(و

 
 

 ).ط( من سقطت ھذه القصیدة-838
  ).جرع(، مادة اللسانابن منظور، . األرض ذات الحزونة تشاكل الرمل:  الجرعاء- 839

ھ    .ة     بنحمى كلیب   : والحمى
 .٢/٣٥٣، معجم البلدانالحموي، . مسمنة، وبھ كانت ترعى إبل الملوك

 ).غصب(، مادة  اللسانابن منظور،. أخذ الشيء ظلمًا:  الغصب- 840
 ).عرب(نقسھ، مادة . تصغیر عرب، وھم أھل األمصار:  العریب- 841
 .٥/٣٠٤، نمعجم البلداالحموي، . كل ما ارتفع عن تھامة فھو نجد:  نجد- 842
 .٤٣٥، صاللمعالطوسي، . الحال الذي یتعرف بھ صاحبھ، بمعنى انتسابھ إلیھ: النسبة:  المعنى الصوفي- 843
 ).ط( سقطت من - 844
 ).شكا(، مادة اللسانابن منظور، . إذا كان ذا شوكة وحد في سالحھ:  شاكي السالح- 845
 .ھاوردناناھا من مصادر التخریج التي أ، وأثبت)ف( بیاض في األصل - 846
 ).لمم(، مادة اللسانزاره غّبًا، ابن منظور، :  ألّم بھ- 847
 .ھاناھا من مصادر التخریج التي أوردنا، وقد أثبت)ف( بیاض في األصل - 848
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   فما أضاعوا قدمي العهد بـل حفظـوا        -٧
  

ـريي ذاك العهــد قــد نــسبوا      لكــن لـغ
    

  )٨٥١( من منصفي من لطيف فيهم غنج      -٨
  

   ينتــسب)٨٥٢(لــدن القــوام إلســرائيل  
   مبدل القـول ظلمـا ال يفـي مبـوا     -٩  

  
  عيد الوصـال ومنـه الـذنب والغـضب          )م(

  بته الراء منه صدق نـس     )٨٥٣(ةغث يف ل  -١٠  
  

   الوعـد والكـذب     منـه بـزور    )٨٥٤(واملن  
  وحد فريى كـل الوجـود لـه       م[ -١١  

  
 بــه )٨٥٥( )مــا يقــضي(ملكــا ويبطــل   

  ])٨٥٦(النــــــــــــــسب
                                                                                                                                       

 ).دمن(نفسھ، مادة . جمع دمنة، وھي آثار الناس وما سّودوا:  دمن- 849
 ).حقب(نفسھ، مادة . جمع حقبة، وھي السنة:  حقب- 850

  ):١٥-٥(ات تخریج األبی
ا  : ٥ت  )١٠و ٩و ٨و ٥: (ات ٣٠٨-٣٠٧/ ١ )اھرة   (،  رب       =

ل  ، )٥(ت ٣٠٨، صل .  من ملیح منھم، حلو الدالل إلسرائیل ینتسب: ٨البیت . ألموا بحي 
. ثنایاه بھا حبب: ١٤البیت . زور الوعد والكذبب: ١٠البیت ). ١٥-٦(وردت األبیات  . ٣٠٥-٤/٣٠٤ مرآة الزمان 

اه  : ١٤ت  . ذب : ١٠البیت . ١٤٠-٣١/١٣٩، نھایة األرب . ما ینشى لھا األدب   : ١٥البیت  
، )ة(ي . ق): ٥(ت١٣، قة ي ا.ب

: ٩البیت . الحقبوتمادت بیننا : ٦، البیت ٢٤١-٢٤٠) /ھـ٦٩٠-٦٨١حوادث ووفیات   (،  تاریخ اإلسالم ،  ١٣٥ص
ر   : ١٤ت  . یح    : ١٢ت  . ذب   : ١٠البیت . بومنھ الذنب والغص 

و   : ١٤ت  . ١٦٣-١٦٢ق/١٨، مسالك األبصار. بلفظھ أبدًا: ١٥البیت . ثنایاه بھا حبب: ١٤البیت  . ریقتھ
تبین : ١٠البیت . من لطیف منھم غنج: ٨البیت . ٥٥-٤/٥٤، الوافي بالوفیات.  حبب لھا خمر ثنایاه ضر و ریقتھ و 

. ھ األدب  : ١٥ت  . ب   : ١٤ت  . ذب  زور لثغتھ بالراء نسبتھ، والمین منھ      
ھ   : ١٠البیت . من لطیف منھم غنج: ٨البیت . ا على األبیاتإال وغارو: ٥البیت . ٣/٤١٧، فوات الوفیات 

وردت . ٢٩١، قان. ھ األدب: ١٥ت . ذبزور الس
ین  ا. سبتھ    : ١٠البیت . إال وغاروا على األبیات : ٥البیت  ). ١٤و  ١٣و  ١٠-٨و  ٥: (األبیات  

د  : ١٠ت . ب : ٦ت . ٨/٤٤، رات . ذب  
نھم    : ٨ت  ). ١١و ٨: (ان . ٥/١٩٧، زان   . ب    : ١٤البیت  . والكذب

. وتمادت بیننا الحقب: ٦، البیت )٨-٦: (بیات، وردت األ١٥، قتأھیل الغریب. غنج صنو الدالل إلسرائیل ینتسب    
ي   : ٦ت  . ٥/١٦٥، ).وط  (صافي  . نج    : ٨ت  . قد نسبوا : ٧البیت  

الراء   : ١٠البیت . من لطیف منھم غنج: ٨البیت . بیاض) العھد(موضع كلمة : ٧البیت . زمن البطحاء 
ا    ل  في : ١٤البیت . من البیت) الح(سقطت : ١٣البیت . ور الوعد والكذبنسبتھ والمین منھ بز   

: ات ٤/١٧٣، صیص  . ١٧٢-١٠/١٧١، )وع (و. ھ األدب    : ١٥البیت  . حبب
د    ن ف : ١٠ت  . ال   : ٩ت . نج      : ٨البیت  ). ١٢-٨(

  .ما ینتھي في الملیح المنطق العجب: ١٢البیت . والكذب

 
 

 ).غنج(، مادة اللسانابن منظور، .  امرأة غنجة أي حسنة الّدل- 851
، ٤٨، صل  الخفاجي، ). إسرال واسرایین: ( أي من بني إسرائیل، وإسرائیل اسم معرب، قالوا فیھ    - 852

 .١٠٦، صالمعربوالجوالیقي، 
 ).لثغ(، مادة اللسانابن منظور،  .أن تعدل الحرف إلى حرف غیره: اللثغة - 853
 ).منن(نفسھ، مادة . العطاء:  المن- 854
تاریخ و ٣١/١٣٩، نھایة األرب مایقتضیھ المعنى من ناما یقصي، وقد أثبت): ٤/٣٠٤، ذیل مرآة الزمان  ( في   - 855
 .٨/٤٤، الفرات ابن
-٦٨١ات   (، الم . ٣١/١٣٩، ونھایة األرب. ٤/٣٠٤، ذیل مرآة الزمان:  زیادة من  - 856

، ٤/٥٥، ات  . سب    : ، وورد عجز البیت على ھذا النحو       ٢٤١) /ھـ٦٩٠
سان . ٨/٤٤، رات . سب  : و  

 .١٠/١٧٢).مطبوع(و. ١٦٥ق). مخطوط (والمنھل الصافي. ٥/١٩٧ان، المیز
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  )٨٥٧( )حدث وال حرج( فعن عجائبه    -١٢
  

  مــا ينتــهي يف امللــيح املطلــق العـجـب  
ـ   هو  بدر ولكن هالالً الح اذ     -١٣      بالـ

  
  )٨٥٩( اخلدين منتقـب  )٨٥٨(ـوردي من شفق    )م(

  بسمه من حلـو ريقتـه     ميف كأس    -١٤  
  

  ـمخــر، ودر ثنايـــاه هلـــا حبـــب  
   فلفظــه أبــداً ســكران يــسمعنا-١٥  

  
   ما ينسى لـه األدب     )٨٦٠(نمن معرب اللح    

ـين لواحظــه فينــا ومنطقــه -١٦      ـجت
  

  )٨٦١(جناية جيـتىن مـن مرهـا الـضرب          
                                                  

ون  " رج  ": مثل عربي یضرب في الحدیث عن من كثرت صنائعھ الحمیدة، ونصھ     - 857
  .١/٢٠٧، مجمع األمثالالمیداني، . بن زائدة بن عبد اهللا الشیباني، وكان من أجواد العربمعن 

  
 

  :)٢٥-١٦(تخریج األبیات 
ل  . ق  : ١٨ت  ). ١٩و ١٨: (ان ١/٣٠٨ )اھرة  (، رب     =

: ١٧البیت . تجتنى من مّرھا الطرب: ١٦البیت ). ١٩(، وردت جمیع األبیات باستثناء البیت٤/٣٠٥،  مرآة الزمان 
ي   سكف ا: ٢٢ت . ق: ١٨ت . ا
ذت  : ٢٥ت  . ھ   : ٢٤ت  . ھ  : ٢٣ت . ب   

د ـ ن وج : ٢٢البیت . شام بارق من أضم: ٢١البیت . تلقى إذا نطق: ١٨البیت . ٣١/١٤٠،  نھایة األرب . رسائلھ
ى  ل): ١٩(ورد البیت . ١٣، قالحجة في سرقات ابن حجة . ا الح منھ  فكلم: ٢٣البیت  . و من كلف  

وردت . ٢٤١) /ـ ٦٩٠-٦٨١ات   (، الم  . ١٣٥، ص)ة  (ي   . ا  
ت  . رب    : ٢١ت  . ق : ١٨البیت ). ١٩(جمیع األبیات باستثناء البیت   

دت   : ٢٥ت  . ویر    : ٢٤ت  . فكلما الح منھ  : ٢٣البیت  . من وجد ومن قلق   : ٢٢
ي     : ٢٠ت  . ھ     : ١٧البیت . ١٦٣ق/١٨، مسالك األبصار . رسائلھ

: ١٨ت ). ١٧(ت  ع . ٥٦-٤/٥٥، ات. سب 
ر  : ٢٣ت  . ف    : ٢٢ت  . ا      : ١٩البیت  . واأللحاظ ساحرھا 

البیت ). ١٧(وردت جمیع األبیات باستثناء البیت . ٣/٤١٧، فوات الوفیات. وما أجدت رسائلھ: ٢٥البیت  . المدامع
. ف    : ٢٢ت  . ا  : ١٩البیت . ، تلقى إذا نطقواأللحاظ ساحرھا : ١٨

). ٢٥و ١٩: (ات. ٢٩١، قان. ائلھ : ٢٥ت . دامع: ٢٣ت 
ا  : ٢٥البیت . امعماء المد: ٢٣البیت . من وجد ومن كلف: ٢٢البیت . لم تبق ألفاظھ معنى یروق لنا    : ١٩البیت  

ت  . دمع     : ٢٠ت  . ق   : ٨ت   . ٨/٤٤،  رات    . أجدت رسائلھ 
و ٢١و ٢٠و ١٦: (ات١٥، قب   . ھ  : ٢٣ت . ف    : ٢٢
البیت . من وجدي ومن كلفي: ٢٢البیت . بیل الدمع محتسبفؤاده ما جرى في الدمع، في س: ٢٠البیت ). ٢٥و ٢٤
). ١٧(ت     . ١٦٦-١٦٥ق/٥، )وط  (المنھل الصافي. ما أجدت رسائلھ : ٢٥

ت  . ف  د  : ٢٢ت  . ا    : ١٩البیت . واأللحاظ ساحرھا: ١٨البیت  
  .١٠/١٧٢، )ومطبوع(و. وما أجدت رسائلھ: ٢٥البیت  .معماء المدا: ٢٣

 
 

 ).شفق(، مادة اللسانالحمرة من غروب الشمس، ابن منظور، :  الشفق-858
 ).نقب(البس النقاب، وھو القناع، نفسھ، مادة :  منتقب- 859
 ).لحن(نفسھ، مادة . اللغة:  اللحن- 860
  ).ضرب(نفسھ، مادة . العسل األبیض الغلیظ:  الضرب- 861
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   قد أظهر السحر يف أجفانه سـقماً       -١٧
  

  )٨٦٢(الـربء منـه إذا مـا شـاء والعطــب      
  حلو األحاديث واأللفاظ سـاحرها     -١٨  

  
ـى إذا نطــق األلــواح والكتــب       تلـغ

   مل يبق منطقـه قـوالً يـروق لنـا     -١٩  
  

  لقد شـكت ظلمـه األشـعار واخلطـب          
 فداؤه ما جـرى يف الـدمع مـن          -٢٠  

  )٨٦٣(مهــــــــــــــج
  ب يف سـبيل احلـب حمتـسب       وما جـرى    

 الـربق مـن     )٨٦٤( ويح املتيم شـام    -٢١  
  )٨٦٥(إضــــــــــــــم

  احلــرب )٨٦٦(فهــزه كــاهتزاز البــارق  
   واسكن الربق من وجد ومن قلـق       -٢٢  

  
  يف قلبــه فهــو يف أحــشائه هلــب     

   وكلمـا الح منـه بـارق بعثـت     -٢٣  
  

  قطــر املــدامع مــن أجفانــه ســحب   
   له )٨٦٧( وما أعادت نسيمات الغوير    -٢٤  

  
   إال هـزه الطـرب     )٨٦٨(أخبار ذي األثـل     

   واهاً له أعرض األحباب عنه ومـا       -٢٥  
  

   القــربأجــدت وســائله احلــسىن وال  
    

  ]الرمل : [ )٨٦٩(وقال): ١٥(
   هاجـا  )٨٧٠( ظن صحيب ان برق اجلزع     -١
  

ـر هاجــا)٨٧١(شــجنا      كــان بــربق الثـغ
   غلطــوا لــست بــربق مالــه   -٢  

  
  )٨٧٢(شنب عن ثغـر مـن أهـوى مـداجى           

   نعــم الــريح كــساها جــوهم  -٣  
  

   وتاجــا)٨٧٣(مــن شــذا طيبــهم بــرداً   
  

                                                                                                                                       
  
  
  
  
 

  ):٤-١(تخریج األبیات 
". راجا   : "١ت ). ٤و ٣و ١: (ات. ١٥٥ق/١٨، صار ): ١٥(

  .من شذا ظبیھم: ٣البیت . ٩٤، ق الفصحاء دیوان

 
 

 ).عطب(مادة . اللسانابن منظور،  الھالك،:  العطب-١
 ).مھج(نفسھ، مادة . و خالص النفسجمع مھجة، وھي الدم أو الروح أ:  مھج- 863
ادة   . د     : ل   : شام السحاب والبرق  :  شام - 864

 ). شیم(
 .١/٢٥٤، معجم البلدانالحموي، . ماء یطؤه الطریق بین مكة والیمامة عند السمینة:  إضم- 865
 ).برق( مادة ،أساس البالغة الزمخشري،. ورأیت في یده بارقة وھي السیف ، لمع بھ: أبرق بسیفھ:  البارق- 866
 م وي، . ة  ماء بین العقبة والقاع في طریق مكة، فیھ بركة وقباب      :  الغویر - 867

 .٤/٢٤٩ ،البلدان
 .١/١١٥ھ، نفس. في بالد تیم اهللا بن ثعلبة، كانت لھم بھا وقعة مع بني أسد:  ذي األثل- 868
 ).ط( سقطت ھذه القصیدة من - 869
 ).جزع(مادة . تاج العروس. الزبیدي. منعطف الوادي:  جزع الوادي- 870
 ).شجن(، مادة  اللسانابن منظور،. الھم والحزن:  الشجن- 871
 ).دجا(نفسھ، مادة . المداراة:  المداجاة- 872
 ).برد(مادة . نفسھ. ثوب فیھ خطوط:  البرد- 873
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ـوى -٤   )٨٧٤( فأنــت تــربد بــالربد اـجل
  

ـأل بال     )٨٧٥(طيــب الفجاجــاوســرت ـمت
  )٨٧٦(خطـرت  تنطق اخلـرس فمـا أن        -٥  

  
ــصون البـــان أال تتنـــاجى      )٨٧٧(بـغ

   وإذا مــا جــاءت الــوادي ضــحى-٦  
  

  طــرب املنــهل والــروض فماجــا     
ــيج يل غرامـــا مل يكـــن-٧   مل ـ   

  
ـا كانــت ملــا عنــدي مزاجــا        إـمن

  )٨٧٨( إن عنــدي يــا أهيــل املــنحىن-٨  

  
   قــد مــازج الــروح امتزاجــا)٨٧٩(شــغفاً  

  )٨٨٠ ()أ  / ١٢ق (   
  

    
   واشـــتياقاً كلمـــا ســـكنته  -٩
  

  بتعاليــــل املــــىن زاد هياجــــاً   
   مل يــزل قلــيب كليمــا بــاجلوى -١٠  

  
  وبــسر احلـــب مل يــربح منـــاجى    

   أشـــرب املـــاء زالالً فـــإذا  -١١  
  

  )٨٨١(عــن يل ذكــر اجلفــا صــار أجاجــا  
   وعـــذول رابـــين يف نـــصحه-١٢  

  
  )٨٨٢(جلاجـــاكلمـــا زدت إبـــاً زاد   

   قــط إال عاشــق  مــا عــذويل -١٣  
  

  )٨٨٣(ســتر العــربة بالعــذل وداجــى    
  

                                                
 ).جوا(نفسھ، مادة . رقة وشدة الوجد من عشق أو حزنالح:  الجوى- 874
  ).فجج(نفسھ، مادة . فجّ، وھو الطریق الواسع بین جبلیینجمع :  الفجاج- 875

 
  ):١٤-٥(تخریج األبیات 

-٩٤، قصحاء  ي،   : ٨البیت ). ٨-٥و  ١٣: (، وردت األبیات  ١٥٥ق/١٨،  مسالك األبصار  =
: ١٤ت  . رة  : ١٣ت  . لم یبرح یناجي: ١٠البیت ). لي(سقطت : ٧البیت . إال نتناجى: ٥البیت  . ٩٥

، نصرة الثائر على المثل السائر. ستر العیرة: ١٣البیت  ). ١٣و  ١٢: (ورد البیتان . ٢/٣٦٦،  الغیث المسجم . قل لھ 
، صبابة . رة : ١٣ت   : ١٢ت ). ١٣و١٢: (ان. ٣٧٨ص
). ١٣و ١٢: (ان. ٢/٥٠٦. ال . رة : ١٣ت )١٣ و ١٢: (ان . ١٣٩ص

  .ستر الغیرة: ١٣البیت . رابني في حبكم: ١٢البیت 
  ):١٩-١٥(تخریج األبیات 

  .ي في ثرى الجرعاءولیدعني وتراھا وتجدن: ١٦البیت . من العوجاء: ١٥، البیت ٩٥، قدیوان الفصحاء =

 
 

 ).خطر(، مادة اللسانابن منظور،.  في القلب من تدبیر أو أمررما یخط: الخاطر:  لغة-876
د  . ھ            : الخاطر:  المعنى الصوفي  -

 .٨٧، صمعجم مصطلحات الصوفیةالمنعم خفاجي، 
 ).نجا(، مادة اللسانابن منظور، . ساّره: ناجى الرجل مناجاة ونجاًء: اةالمناج:  لغة- 877

 .٤٢٦، ص اللمعالطوسي،. مخاطبة األسرار عند صفاء األذكار للملك الجبار:  المعنى الصوفي-
، ار ري، .د    : ى- 878
 .٥٥٠ص
  ).شغف(، مادة اللسانابن منظور، .أن یبلغ الحب شغاف القلب، وھي جلدة دونھ:  الشغف: لغة- 879

 .٢/٥٠٨، كشاف اصطالحات الفنونمن مراتب المحبة، التھانوي، : الشغف:  المعنى الصوفي-
 ).ط( سقطت من - 880
 ).أجج(، مادة  اللسانابن منظور،. أي ملح:  ماء أجاج- 881
". ة      : "ل       یالحظ في ھذا البیت والذي  - 882

سكري،  ". قط : "وھو المعنى نفسھ للمثل القائل. ٢/٢١٥، المستقصى في أمثال العرب  الزمخشري،  
 ).لجج(، مادة اللسانالتمادي، ابن منظور، : واللجاج. ١/٤١٦، جمھرة االمثال

 ).دجا(نفسھ، مادة . مداراةال:  المداجاة- 883
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  :إن احلــب داء قلــت لــه:  قــال-١٤
  

  إن هــذا الـــداء مل يقبـــل عالجـــا   
   لـو دنـا    )٨٨٤( ما على صاحب رحل    -١٥  

  
  )٨٨٥(يب مــن اجلرعــاء شــيئاً مث عاجــا   

   وليـــد عـــين وثراهـــا إنّ يل -١٦  
  

ـرى اجلرعــاء حاجــا        وخلــدي يف ـث
   يــا رعــى اهللا بــذياك احلمــى  -١٧  

  
  )٨٨٦(مــرتالً مل أســتطع عنــه معاجــا    

  )٨٨٧( وهــدى اهللا إليــه عارضــا  -١٨  
  

ـلّ يــستهدي مــن الــربق ســراجا      ـظ
   إنّ قلــيب فيــه مــذ راح هــوى -١٩  

  
   العـادين ماجـا    )٨٨٩( الظبـا  )٨٨٨(مع أحلاظ   

    
  ]الكامل :[ )٨٩٠(وقال): ١٦(

   احلــب معــىن دونــه األفهــام  -١
  

  فتـــرى عـــالم يلـــومين اللـــوام؟  
  ل ويهتــدوا مــاذا علــيهم أن اضــ-٢  

  
  مــا ضــرهم أين ســهرت ونــاموا؟    

   ســيان إن عــذلوا وإن مل يعــذلوا-٣  
  

   وجفــت األقــالم)٨٩١(نفــذ القــضاء  
  )٨٩٢( واستسلم القلب الـسليم لغيـه      -٤  

  
  فعليــك يــا رشــد العــذول ســالم    

   أين العذول ومـن أحـب معـاتيب        -٥  
  

ـام)٨٩٣(ســراً ومــسك     )٨٩٤( أقاحــه ـمن

   وجبينه الوضاح مـن فـرط احليـا         -٦  
  

ــره بـــسام      بـــاك وبـــارق ثـغ
   شـعره  )٨٩٥( والوجه مشس يف دجنـة     -٧  

  
  وشـــعاعها مـــن مقلتيـــه ســـهام  

                                                  
 ).رحل(نفسھ، مادة . مركب للبعیر والناقة:  الرحل- 884
 ).عوج(مادة . نفسھ. بھ ومّر علیھ عاج بھ أي عطف علیھ ومال وألّم - 885

  ):١٨-١(تخریج األبیات 
ي ومن : ١ت  ٢١/٣٨١عیون التواریخ، ).١١و١٠و ٣-١: (، ورد البیتان ١٥٥ق/١٨ مسالك األبصار ): ١٦(

ة   ( ان  : ٩صاغ من منشوره، البیت : ٨ومن أحب معانقي، البیت  : ٥البیت  . اللوام
ت  .وا   . ت    : ذالي  : ١٣ت    )ینكسر البیت 

ي    : ١٨ت . ھ : ١٦ت  . مال       : ١٥
  . جوارحكم وقد ظمئت

 
 

 ).معج(، مادة اللسانابن منظور، . سرعة المر:  المعاج- 886
 ).عرض(مادة . نفسھ. األفقفي السحاب المّطّل یعترض :  لغة العارض- 887

نفس      .ما یعرض للقلوب واألسرار من إلقاء العدو والنفس والھوى   :  المعنى الصوفي  -
ارض دون          

 .٤١٩، صاللمع. الطوسي. الخاطر والقادح والبادي والوارد
 ).لحظ(، مادة تاج العروسالزبیدي، . جمع لحظ، وھو لحاظ العین: ألحاظ - 888
 )ظبا(، مادة اللسانابن منظور، . جمع ظبي، وھو الغزال: ظباء - 889
 ).ط( سقطت ھذه القصیدة من - 890
 ).قضي(، مادة  نفسھ. ابن منظور.الحكم: القضاء - 891
 ).غوي( مادة نفسھ،.الضالل والخیبة: الغي - 892
، ل  ، احي . ٥٩٨، صرب والیقي، . وممش       :  مسك - 893
 .٢٧٢ص
 ).نمم(مادة ، اللسان ابن منظور،. نبت طیب الریح: لنماموا. سطعت رائحتھ:  نّم الشيء- 894
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ـوره-٨    واللفــظ در صــاغ مــن منـث
  

  )٨٩٦(عقــداً لروحــي مسعــي النظــام    
   مدى الزمـان تـورد     )٨٩٧( ولوجنتيه -٩  

  
  )٨٩٩( فيــه مــدام)٨٩٨(واش بــأن رضــاب  

 تــألف جــسمه مــن )٩٠٠( رشــأ-١٠  
  )٩٠١(وهرجــــــــــــــ

ـ     ـ   امدون التمـــام وذاك فيـــه ـمت
ـه وهــواه لــوال قــد -١١     ه وحديـث

  
  مل يـــثن عطفـــي بانـــة ومحـــام  

   للحسن فـرط صـبابة يف حـسنه        -١٢  
  

ـــرام   ـــرام ـغ   واغريتــــاه وللـغ
   لــو أن عــذايل رأوه اســتغفروا -١٣  

  
ـاروا عليــه فالمــوا        للعــذل أو أـغ

   شغلت به األرواح عـن أجـسامها    -١٤  
  

   أرواحهــا األجــسام)٩٠٢(حــىت حكــت  
  )٩٠٣(ا بقيت بـه    فنيت به وجدا كم    -١٥  

  
  فبحـــسنه اإلجيـــاد واألعـــدام    

ـرام مــالزم -١٦      جبمالــه مــين الـغ
  

  ولــه الرضــا ولعــاذيل اإلرغــام     
  لهم والقلب مو   حم )٩٠٤( يامن حشاي  -١٧  

  
   اإلنعــام)٩٠٥(قــد نــارهم وشــؤوين   )م(

      )٩٠٦( )أ / ١٣ق (   
   روحي يف جوارحكم وقـد      ما بالُ  -١٨
  

   وجار العـرب لـيس يـضام       )٩٠٧(تضيم  
    

  
  
  
  

                                                                                                                                       
 ).دجن( مادة نفسھ،. ّبق تطبیقًا، الریان المظلم الذي لیس فیھ مطرالمط:  الّدجّنة من الغیم- 895
  ).ظمن(نفسھ، مادة .  الّنظم نظمك الخرز بعضھ إلى بعض في نظام واحد- 896

  
 

 ).وجن( مادة ،اللسانابن منظور،  .من الخدین للشدق والمحجرما ارتفع :  الوجنة- 897
 ).رضب( نفسھ، مادة .الریق: الرضاب - 898
 ).دوم( نفسھ، مادة .الخمر: المدام - 899
 ).رشأ(نفسھ، مادة . الظبي إذا قوي وتحرك ومشى مع أمھ:  الرشأ- 900
 .٥٩، صاء الغلیلشف. الخفاجي. معروف معّرب:  الجوھر- 901
 ).حكي(، مادة اللسانابن منظور، . المشابھة:  المحاكاة- 902
. ع         : ومعنى الفناء : الفناء والبقاء : " المعنى الصوفي  - 903

اء      ا        . بقاء العبد على ذلك   : والبقاء
 .٤١٧،  صاللمعالطوسي، ". رؤیة العبد في قیامھ هللا فبل قیامة هللا باهللا

، سان ور،   .ك     ما دون الحجاب مما في البطن كل من ا  :  الحشا - 904
 ).حشا(مادة 

: ن. ١٠٥، صصوفیةزام،  . ال: شؤون: صوفي - 905
 .١٥٢، صاصطالحات الصوفیةالكاشي، 

 ).ط( سقطت من - 906
 ).ضیم(، مادة  اللسانابن منظور،. الظلم:  الضیم- 907

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
  
  ]الطويل : [ )٩٠٨(وقال من أبيات ومل يوجد غريها): ١٧(

  )٩٠٩( مىت ترتيل يا نـاق بـني املعاقـل         -١
  

  ويلقــاك بالترحيــب أهــل املنــازل     
   من آمن اجلـزع مربعـاً      )٩١٠( وترتبعي -٢  

  
  )٩١٢( الروض عذب املناهـل    )٩١١(خصيباً ذكي   

  -------------------------    --------------------------  
  
  ]الكامل : [ )٩١٣(ب إىل والده رمحه اهللاوكت): ١٨(

   يــا مــن أياديــه اللطيفــة يب   -١
  

  تتلــــو أيــــادي اهللا يف القــــدر  
   ودليــل ذلــك قولــه اشــكر يل  -٢  

  
  )٩١٤(ولوالـــديك مبحكـــم الـــذكر   

   وكالكمـــا جبزيـــل أنعمـــه -٣  
  

  ومجيلــــها يف الــــسر واجلهــــر  
  )٩١٥( مــا زال بــاإلفراط يــسعفين  -٤  

  
ــزين عـــن الـــشكر      حبـــاً ويعـج

  العجز مـــين قـــائم أبـــداً فـــ-٥  
  

  بالـــشكر عـــين باســـط عـــذري  
    

  ]الكامل : [  وهو مبكة شرفها اهللا تعاىل)٩١٧( إىل مجال الدين ابن أيب الربيع)٩١٦(وكتب): ١٩(
  )٩٢٠( املنجد )٩١٩( فعل اخلليط  )٩١٨(  ...-١
  

ـو   ـرام ويقعــد )٩٢١(ـحب    يقــوم بــه الـغ
                                                  

 
 ).ط( سقطت ھذه المقطوعة من - 908
 ).عقل(، مادة اللسانابن منظور، . الحصون، واحدھا معقل:  المعاقل- 909
 ).ربع( نفسھ،  مادة .أكل الربیع: عیر ارتبع الفرس والب- 910
 ).ذكا (نفسھ، مادة. ساطع الرائحة:  ذكي- 911
  ]:الطویل : [  یالحظ في ھذا البیت تأثر الشاعر ببیت أبي تمام- 912

  ازل ور الح  
  

  ل  ر وّو  
 .٢٣٣، ص الدیوانأبو تمام،  

 ).نھل(، مادة اللسانابن منظور، . ربجمع منھل، وھو المش: والمناھل
 ).ط( سقطت ھذه المقطوعة من - 913
ي           : "الى            - 914

 .١٤: لقمان، آیة: ، سورة"ن اشكر لي ولوالدیك إلّي المصیرعامین أ
 ).سعف( نفسھ، مادة .القرب في حسن مصافاة ومعاونةاة والمساعدة والموات:  اإلسعاف- 915
 ).ط( سقطت ھذه القصیدة من - 916
 .، من ھذا الدیوان )١٥٠ ( انظر ترجمتھ ص:  جمال الدین بن أبي الربیع- 917
 ).ف( بیاض في األصل - 918
 ).خلط(، مادة نفسھ. ابن منظور. أمرھم واحدالقوم الذین :  الخلیط- 919
 ).نجد(نفسھ، مادة . دًاأتوا نج:  أنجد القوم- 920
 ).حوا(نفسھ، مادة . العلیل:  الحوّي- 921
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   كلمـا  )٩٢٢( جاين الضلوع على ضرام    -٢
  

  ســكبت عليــه دموعــه يتوقــد     
   ساروا فأية راحة ما أعـدموا الــ        -٣  

  
   مـا أوجـد   )٩٢٤( وأية لوعـة   )٩٢٣(مـضىن  )م(

   بــاهللا يــا ريــح الــشمال رســالة-٤  
  

ـن تــشكى مــن ضــناه العــود     )٩٢٥(ـمم
   استقبلي البطحـاء مـن أم القـرى        -٥  

  
  قــصداً هلــا يــا حبــذاك املقــصد    

ـا -٦   ال تــذهيب مــسراك دون بيوـ   
  

  فهنـــاك ألويـــة اجلاللـــة تعقـــد  
  ا وصــلت تعــريف دار اهلــوى فــإذ-٧  

  
  )٩٢٧( دلــيالً ينــشد)٩٢٦(وكفــاك رياهــا  

   قــويل لــساكنها قتيلــك بــالنوى-٨  
  

  يتـــه عليـــك وتنـــشدتقـــرى حت  
   يــا غائبــا نــسي الــوداد وحبــه-٩  

  
ـدد       يف القلــب ال يبلــى بلــى يتـج

   بـرق ومل   )٩٢٨( لوالك مل أرقب سها    -١٠  
  

ـرد)٩٢٩(تــستهوين الورقــاء      حــني تـغ
  )٩٣١(بيت عن عهده   تث )٩٣٠( وملا أحال  -١١  

  
   ومعهـد  )٩٣٣( منـك الغـداة    )٩٣٢(ربع عفا   

  ل الركـاب ومحلـها     قد كان تسآ   -١٢  
  

ـ   ـهي الــسالم بمنـ    يتــردد)٩٣٤(علـّ
   فاليوم قد عـاق الركائـب عـائق        -١٣  

  
  مــن أن يروحــوا بيننــا أو يغتــدوا    

  فعدمت تعليل السؤال وقيـل تعــ      -١٤  
  

  )٩٣٥(ـــليل اخليــال ألنــين ال أرقــد   
ـا -١٥   ـ فبأـمي   اجل جــذوةً بــرد أعـ

  
  )٩٣٦(بــني الــضلوع وأي صــرب أجلــد   

      )٩٣٧( )أ  / ١٤ق  (   
   لكن روحي كلمات عـدمت بلـو    -١٦
  

  عات اجلـوى فبطيـب ذكـرك توجـد          )م(
  

                                                
  ).ضرم(نفسھ، مادة . لھب النار:  الضرام- 922

  
 
 

 ).ضنا(، مادة اللسانابن منظور، . شدة المرض:  الضنى- 923
 ).لوع(، مادة  العینالخلیل،. حرقة یجدھا الرجل من الحزن والوجد:  اللوعة- 924
 .)عود(، مادة اللسانابن منظور، .  الالتي یعدن المریض، الواحدة عائدةھن: نسوة عّود:  العّود- 925
 ).روي(نفسھ، مادة . الریح الطیبة:  الّرّیا- 926
 ).نشد( نفسھ، مادة .المعّرف:  الناشد- 927
 ).سھا(نفسھ، مادة . كویكب صغیر خفي الضوء في بنات نعش الكبرى:  السھا- 928
 ).ورق(، مادة العروستاج  الحمامة، الزبیدي،:  الورقاء- 929
 ).حول(، مادة اللسانابن منظور، . تّحول:  أحال- 930
 ).عھد( نفسھ، مادة . انتأوا عنھ رجعوا إلیھ، وكذلك المعھدالمنزل الذي ال یزال القوم إذا:  العھد- 931
 ).عفا(نفسھ، مادة . ىرس واّمحد:  عفا األثر- 932
 ).غدا (نفسھ، مادة. داة وطلوع الشمس الغكالغدوة، وھي البكرة ما بین صالة:  الغداة- 933
 ).علل(نفسھ، مادة . ما یتعلل بھ:  الّتعّلة- 934
 ).رقد(نفسھ، مادة . النوم:  الّرقاد- 935
 ).جلد(نفسھ، مادة . القوة والصبر:  الجلد- 936
 ).ط( سقطت من - 937
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   وأنا اجلدير بأن أموت لدى النـوى       -١٧
  

ـا ينفــذ     )٩٣٨(لــو أن وجــدي فيــك ـمم
   ما يف املمات وإمنـا هـو راحـة         -١٨  

  
ــد    ــه ويبلـّ ــا يبيـــد أقلـّ   )٩٣٩(ـمم

  )٩٤٠( يزيد مع البعاد وكربـة      شغف -١٩  
  

ـة)٩٤١(ال تــستقل      ال تــربد)٩٤٢( وغلـّ
ـي -٢٠      صــدق احملبــة أنــين ال أبتـغ

  
  فرجــاً مــن البلــوى وال أجتلّــد     

ـا وأعلــم أنهــا-٢١   بــل اســتلذّ ـ   
  

ـد      )٩٤٣(نعمــاك حقــاً بــل ألــذّ وأرـغ
   إال إذا ما كـان يف املـوت اللقـا          -٢٢  

  
  بــك فهــو غايــة مــا أروم وأقــصد   

  ملغـىن ضـم مشلـك ليتـه        سقياً   -٢٣  
  

  لــو ضــم أيــضاً أدمعــاً تتبــدد     
   ورعايــة لزماننـــا بـــاملنحىن  -٢٤  

  
  أيــام حيــسدنا الزمــان ويــسعد     

   واهاً له مـاض بـأمر الـبني حـا         -٢٥  
  

ــد    )م( ل رجوعـــه مـــستقبل متبعـ  
  عـى ى واد  عذل املـسرة إذ تـولّ      -٢٦  

  
   فكــان القلــب خــصماً يــشهدلــيب  

  سـى  ولكم أطال العهد إذ طال األ      -٢٧  
  

  قــوم فــو العهــد الــذي ال أجحــد   
  )٩٤٤( قسماً ملا عطفوا الضمري لسلوة     -٢٨  

  
  وصــفات حــايل الظــاهرات تؤكــد   

    
  ]الوافر : [ )٩٤٧( من دمشق)٩٤٦( إليه)٩٤٥(وكتب): ٢٠(

   لبيـنكم دمعـاً غزيـرا      )٩٤٨( سفحت -١
  

   أبــدا ســباق )٩٤٩(لــه مــع زفــريت   
ـوم الــدمع إال -٢      ومــا ظهــرت ـجن

  
  )٩٥٠(وبــدر الــصب أخفــاه احملــاق     

  فيــا ليــت اللقــاء يعــود يومــاً  (-٣  
  

ـا صــنع الفــراق  فــ     )٩٥١( )أخربه ـمب

    
                                                

 ).نفذ(نفسھ، مادة . فني وذھب:  نفذ الشيء- 938
 ).بلد(، مادة العینالخلیل، . االستكانة والخضوع وھو من جّلد،نقیض الّت:  التبلید- 939
 ).كرب(، مادة اللسان ابن منظور، .الحزن والغم الذي یأخذ بالنفس: ة الكرب- 940
 ).قلل(نفسھ، مادة . خالف الكثرة: من القّلة:  تستقل- 941
 ).غلل(نفسھ، مادة . شدة العطش وحرارتھ:  الغّلة- 942
 ).رغد(نفسھ، مادة . عییك من مال أو ماء أو عیش أو كألالكثیر الواسع الذي ال ی:  الّرغد- 943
 ).سال(نفسھ، مادة . رخاء العیش:  السلوة- 944
 ).ط( سقطت ھذه المقطوعة من - 945
 .جمال الدین بن أبي الربیع الضمیر عائد إلى - 946
 ١٤٦، صشفاء الغلیلالخفاجي، و. ٣٠٦، صالمعربالجوالیقي، . أعجمي معرب:  دمشق- 947
 ).سفح(، مادة  اللسانابن منظور،. أرسلھ: مع سفح الد- 948
 ).زفر(نفسھ، مادة . الّتنفس: لّزفرة ا- 949
 ).محق(نفسھ، مادة . أن یستتر القمر لیلتین فال یرى غدوة وال عشیة ویقال لثالث لیال:  المحاق- 950
  ]الوافر : [  ھذا البیت صدى لبیت أبي العتاھیة، وھو- 951

  ًا  
  

  شیب     
 ٥٠، صالدیوانأبو العتاھیة،   
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  ]الكامل : [ )٩٥٢( امسه داود يرثي من وقال): ٢١(

   حكــم املنيــة لــيس عنــه حميــد-١
   

  وبــسهمها كــل الــورى مفقــود     
  صيـ جتد الشجاع ا جبانـا والفـ       -٢  

  
ـيب والــذكي بليــد     )م( ـا ـغ ـــح ـ  

   بنفـسه  يـل القـوم وهـو      وترى خب  -٣  
  

ـود        تبعــا حلكــم املــوت فيــه ـجي
   ومجيعنــا قــسمان مفقــود ومــو-٤  

  
  جــود بــنفس وجــوده مفقـــود     )م(

   تتنــازع األقــدار فينــا واحلــوا -٥  
  

   الــسود)٩٥٣( دث والليــايل واخلطــوب  )م(
   واملــرء فــرع للتــراب وإنــه  -٦  

  
   ألصــله مــردود)٩٥٤( زاعـنــعنــد ال  

   فــإالم يف ظلــم الــضاللة نعتــدي-٧  
  

ـاة حنيــد عمــداً، و     عــن ســبل النـج
   النـهج القـومي مبينـة      )٩٥٥(  وحمجة -٨  

  
ـ       شهودواحلــق فيهـــا واضــح مــ

   قــل دوامــه لكنــه التــسويف-٩  
  

  ســيف العــزائم والقلــوب رقــود     
  ســتودع الــرمحن مــن فارقتــه ا-١٠  

  
  كرهــاً، ويب شــوق إليــه شــديد     

   أخذته مـن أيـدي املنـون وإنـه         -١١  
   

  خـــل عليـــه خليلـــه حمـــسود   
      )٩٥٦( )أ  / ١٥ق (   

   وعدمته ووفـاي إذ أنـا واجـد        -١٢
  

  روح احليـــاة اآلن وهـــو فقيـــد   )م(
ـ   ما كنت قبل فراقه وبقـا      -١٣     ي أحـ

  
  سـب أن يكــون مــن القلــوب حديــد   

   أفقدت مشساً مـن عـاله ومل أذب        -١٤  
  

   عليــه إنــين جلليــد   )٩٥٧( حزنــا   
  ـ مشس برغمي يف الثرى غربت ول       -١٥  

  
ـواحنيكــن حر  )م(    موجــود)٩٥٨(هــا ـجب

  يل واآلن مت أسى عليـه وحـق         -١٦  
  

  عــد احلبيــب محيــدبمــا العــيش مــن   
   ولئن أكـن حيـاً فـذاك ألنـين         -١٧  

  
  بــاملوت مــن أســف عليــه شــهيد    

   طلّقت كـل مـسرة مـن بعـده         -١٨  
  

  وهــواه قــاض والــدموع شــهود     
   شــوقي إليــه خالــد ال نــافع -١٩  

  
  )٩٦٠(  عليـه يزيـد    )٩٥٩( والدمع جعفـره    

                                                  
 ).ط(من ھذه القصیدة في ) ١١-١( سقطت األبیات - 952
 ).خطب(، مادة  اللسان ابن منظور،.، وھو الشأن أو األمر صغر أو عظمجمع خطب:  الخطوب- 953
 ).زعن(، مادة تاج العروسالزبیدي، . جاد بنفسھ: نزع المحتضر نزاعًا:  النزاع- 954
 ).محج(، مادة  اللسانابن منظور،. جادة الطریق، وقیل محجة الطریق سننھ: الطریق، وقیل:  المحجة- 955
 ).ب  / ٦ط  (- 956
 .حرقًا): ط( في - 957
 ).جنح(، مادة نفسھ. الضلوع القصار التي في مقدم الصدر:  الجوانح- 958
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   وحيداً يف الثـرى  ال بأس أن أضحى    -٢٠
  

  قــد كــان قبــل املــوت وهــو وحيــد  
  ه األرض إذ( كــال وال أن أودعــو -٢١  

  
  كنوزهـا معـدود    لـ)٩٦١ ()ـهو من جلي    

  واإلحسان والـ( قد كان فيه احلسن   -٢٢  
  

ـ    )م( ـ )ـإميان طبع   والوفـا واجلـود   )٩٦٢( اًـ
ـال أن فــؤا-٢٣     ده مــن لطفــه( وـخت

  
  )٩٦٤( أذى جلمـود  )٩٦٣ ()ـل ال ماًء ويف مح    

   ألحالم اللقاء تفـسرت    )٩٦٥(  واهاً -٢٤  
  

  )٩٦٦( الكـرى التـسهيد   بالبعد مذ نـسخ       
   وعلى الكـرى لـو أنـه يعتـادين      -٢٥  

  
  لرجــوت أحــالم اللقــاء تعــود     

   من يل بذاك الدهر، وهـو مـنعم        -٢٦  
  

   بذاك القرب، هـو جديـد      )٩٦٧( )يل(من    
   زمن رياض اللـهو فيـه بـسيطة        -٢٧  

  
  )٩٦٨( تزهو، وظـل األنـس فيـه مديـد          

   والليل من نور التواصـل أشـيب       -٢٨  
  

  )٩٦٩( والعــيش يف حـجـر النعــيم وكيــد  
   إذ ال جفوين للـسهاد وال الـصبا        -٢٩  

  
  فـــؤاد وال املـــزار بعيـــدبـــة لل  )م(

 دعوة  )٩٧١(  األظعان )٩٧٠(  يا حادي  -٣٠  
ـــــــــــــــرم   مـغ

  ظمـــآن مـــسلك ورده مـــسدود   
   حبي خيموا  )٩٧٢(  إن جئت مكة عج    -٣١  

  
  )٩٧٣( يف أرض مكــة، واخليــام حلــود   

   واقر السالم علـيهم عـين فإنــ        -٣٢  
  

  دودنــين عــن زيــارة أرضــهم مــص   
   واعطف على قرب هناك وقـل لـه        -٣٣  

  
  )٩٧٤( ذاك احلــزين عليــك واملعمــود    

   اورثته األسـف املـربح واألسـى       -٣٤  
  

   يــا داود)٩٧٦(  والتعديــد)٩٧٥( والنــوح  
  

                                                                                                                                       
 ).جعفر(نفسھ، مادة . النھر:  الجعفر- 959
رة، وأراد       )د (الشاعر للتوریة في كلمة  استخدام   -ھنا–یالحظ   - 960

 .٥/٤٩٩، معجم البلدانالحموي، . نھر بدمشق ینسب إلى یزید بن معاویة بن أبي سفیان:المعنى البعید، و
 ).ط( بیاض في - 961
 ).ط( بیاض في - 962
 ).ط( بیاض في - 963
 ).جلمد(، مادة لسان الابن منظور،. الصخر:  الجلمود- 964
 ).أھھ(نفسھ، مادة . معنى ھذه الكلمة التلھف، وقد توضع موضع اإلعجاب بالشيء:  واھًا- 965
 ).سھد(نفسھ، مادة . من السھاد، وھو األرق:  التسھید- 966
 .إلقامة الوزن) ط(وأثبتناھا من ) ف( من األصل  سقطت- 967
 ).مدد( مادة نفسھ،. ممدود:  مدید- 968
 ).وكد(نفسھ، مادة . من توكّد األمر وتأكد: لید، ووكیدو): ط( في - 969
 ).حدو(نفسھ، مادة . سوق اإلبل والغناء لھا: الحدو - 970
 ).ظعن(نفسھ، مادة . ة في الھودججمع ظعینة، وھي المرأ:  األظعان- 971
 ).عوج(نفسھ، مادة . أقام: ، وعاج بالمكان وعّوج)عاج وعّوج(فعل األمر من :  عج- 972
. ھ     :  لحود - 973

 ).لحد(، مادة تاج العروسالزبیدي، 
 ).عمد(، مادة اللسانابن منظور، . الذي بلغ بھ الحب مبلغًا: المشغوف حبًا، وقیل:  المعمود- 974
 ).نوح(نفسھ، مادة . النساء یجتمعن للحزن:  النوح- 975
ادة   . م       :  التعدید - 976

 ).عدد(
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ـت أضــالعه أســى وصــبابة-٣٥    ملـئ
  

  )٩٧٨(  ا وتـضيق عنـها البيـد       )٩٧٧( يعىن  
  د غدا ـ(ـ ملكته حسرته عليك فق    -٣٦  

  
  )٩٨٠( يـد اليأس يـسليه وال التفن    ) )٩٧٩( ال  

    
  ]الكامل : [ وقال يرثي بعض أصحابه): ٢٢(
  )٩٨١( )أ  / ١٦ق ( 
   لو كنت انصف من كلفـت بـوده        -١
  

  ما كنـت أوصـف بالبقـا مـن بعـده            
   عجبا لقلـيب كيـف حييـا بعـده         -٢  

  
   وجــده)٩٨٢(مــع فــرط لوعتــه وجــدة  

   لكــن أحكــام املنيــة تقتــضي -٣  
  

  أســف احملــب علــى احلبيــب بفقــده   
   الـشيخ الكـبري بنفـسه      )٩٨٣( ومتنع -٤  

  
  دهــراً، وتأخــذ طفلــه مــن مهــده   

ــ   ريالفقالفقر   ويعيش يف    -٥      ويفجع ال
  

ــين مبالـــه وبولـــده  )م(   ــــرجل الـغ
   وإذا توجه المـرىء سـهم الـردى        -٦  

  
ـز الوجــود بأســره عــن رده        عـج

  حبياتــه وموجهــا  يــا راضــيا  -٧  
  

  جهــالً إىل دنيــاه أكــرب قــصده     
ـت  -٨   إعلــم بأنــك ال حمالــة ميـ   

  
  ومطالــب خبطــا الــصنيع وعمــده    

   وبكل يـوم انـت تقطـع مـرتالً         -٩  
  

ــم أو ضـــده       إمـــا لعـــز داـئ
   وإذا جهلت حقيقة العقـىب فخـذ       -١٠  

  
ــده     أخـــذ اللبيـــب حبزمـــه وـجب

   وانظرا إىل أمم مضوا هـل منـهم        -١١  
  

  ؟و مل يــــردهمــــن مل يــــرده أ  
 )٩٨٤()أخـا ( والكل موتى غـري أن       -١٢  

  التقــــــــــــــــى
  بتقـــاه حـــي منـــهم وبرشـــده   

   باذل ـة(ـ فاعزم إىل اخلريات عزم    -١٣  
  

    طاعــة الــرمحن غايــة جهــده))٩٨٥(يف  
   واخلص لربك يف صـنيعك راجيـا    -١٤  

  
  مــن بعــد ذلــك رمحــة مــن عنــده   

 وانـدب   )٩٨٦(اً واض لنفسك نادب   -١٥  
  معــــــــــــــــي

   ناهــل وردهخطبــاً مجيــع النــاس    
  

                                                
 ).عنا(،  مادة مختار الصحاحالرازي،  . تعب ونصب:  عني- 977
  ).بید(، مادة اللسان. منظورابن . جمع بیداء، وھي الفالة: ید الب- 978

 
 ).ط( بیاض في - 979
 ).فند(، مادة  اللسانابن منظور،. اللوم وتضعیف الرأي: التفنیذ - 980
 ).ب  / ٧ط  (- 981
 ).جدد(نفسھ، مادة . نقیض البلى:  الجّدة- 982
 ).منع(، مادة أساس البالغة،  الزمخشري.صار ممنوعًا محمیًا: من منع، ومنع فالن:  تمّنع- 983
 ).ط( بیاض في - 984
 ).ط( بیاض في - 985
 -شاعر   )دب (ادة  صحاح  الرازي، . بكى علیھ وعدد محاسنھ ندب المیت، أي     - 986
 .البكاء:  بمعنى-ھنا
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   مات اجلميل فـال مجيـل بعـده         -١٦
  

   مـن جمـده    )٩٨٧(إال الذي يتلـو الـورى       
   قـضى، فـأقول قـل    ويقول ناعيه -١٧  

  
  وطــراً أرد النعــي عنــه جبحــده     

ـه قبــل الفــداء ف-١٨   ديتــه ولــو أنـ  
  

ــة م   مل تفـــدههـجــةطوعـــاً وأيـ   
ــ   -١٩      حزنت به الدنيا كما سرت به ال

  
  )٩٨٨( جـده  أخرى كما حكمـت سـعادة       )م(

   حبر عليه بكى السحاب أمـا تـرى     -٢٠  
  

ـده      )٩٨٩(للعــارض البــاقي بــأعلى ـجن
   فدموعــه مــن عينــه، وزفــريه -٢١  

  
  ده مــن رعــ)٩٩٠(همــن برقــه، وحنيبــ  

   ما كان أحـ)٩٩١( يف اهللا مصرعه فىت  -٢٢  
  

   وصـحة عقـده    )٩٩٢(ـسن فيه صـحبته     )م(
   نفــع األنــام خبلقــه وخبلقــه -٢٣  

  
  )٩٩٣(وبدينـــه وبرأيـــه وبرفـــده    

   وقضى حقوق العقل والتقوى معـاً      -٢٤  
  

ـ )ـأش(من قبل أن يقضي بلوغ           )٩٩٤(دهـ
ـ (ـدنأسباب   وسعى إىل    -٢٥     ياه ومل ـ

  
ـ )٩٩٥ ()ـخترجه عن حتقيـ        قه يف زهـده   ـ

  ربه أشهدت حقا كيـف زف لقـ       -٢٦  
  

   خمبــأ يف بــرده )٩٩٦(فــوق الــرؤوس   
   حبا نعشه  )٩٩٨( املآلن )٩٩٧( يتجاذب -٢٧  

  
  يتحـــاورون بـــشكره وحبمـــده   

  )٩٩٩(ةيرر فا عجب له ملكا سرى بس      -٢٨  
  

ـك والــورى مــن جنــده     حيــث املالـئ
   ال تأســفوا مــن دفنــه يف قــربه-٢٩  

  
  فــالقرب مــن أبــواب جنــة خلــده    

  )١٠٠٠( )أ / ١٧ق(   
  

    
   لــوال يكــون مماتــه عرســا لــه-٣٠  

  
  ثر عقــدهمــا كــان دمعــي فيــه نــا   

   فوق الثـرى   )١٠٠١( هلفي عليه معفّراً   -٣١  
  

  دهيف قــــربه هللا صــــفحة خــــ  
    

                                                
 ).ورى(،  مادة اللسانابن منظور، . الخلق:  الورى- 987
 ).جدد(، مادة  اللسانابن منظور، .الحظ:  الجّد- 988
 ).نجد( نفسھ، مادة .المرتفع من األرض:  النجد- 989
 ).نحب(نفسھ، مادة . ع الصوت بالبكاءرف:  النحیب- 990
وزن  ،ى  ): ف(ل - 991

 ).ط(والمعنى من 
 ).ط(صّحتھ، وھذا تصحیف وبھذه الروایة یختل المعنى، لذا أثبتنا ما یقیمھ من ): ف( في األصل - 992
 ).رفد(نفسھ، مادة . والصلةالعطاء :  الّرفد- 993
 ).ط( بیاض في - 994
 ).ط( بیاض في - 995
 ).جذب(، مادة نفسھ. التنازع:  التجاذب- 996
قدموھم الذین ل أشراف القوم ووجوھھم ورؤساھم ومالجماعة، وقی: والمأل. مثنى مأل، وھم الرؤساء:  المآلن- 997

 ).مال(نفسھ، مادة . یرجع إلى قولھم
 ).سرا(دة  نفسھ، ما.شرف:  سرا- 998
 ).ررس(نفسھ، مادة . ما أسررت بھ: كالسر والجمع سرائر، والسر:  السریرة- 999

 ).ب  / ٨ط  ( - 1000
 ).عفر(، مادة اللسان. مّرغھ فیھ أو دسھ: عفره في التراب وعّفره - 1001
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ـق مل يــشتعل-٣٢    وأخــا شــباب راـئ
  

  )١٠٠٢(مــن شــعره املبــيض يف مــسوده   
  )١٠٠٤( يف التراب ظل ممتعاً    )١٠٠٣( وممنعاً -٣٣  

  
  دود التـــراب بلحمـــه وجبلـــده    

   وسحاب جود فرقتـه يـد الـردى        -٣٤  
  

   مـا ضـي حـده      )١٠٠٥(قهراً وسـيفاً فـل      
   أبــدي التجلــد يف هــواه وإنــين  -٣٥  

  
  لـــوال مشاتـــة حـــسدي مل أبـــده  

  عت فيه تأسـفي حـىت عـصى        وأط -٣٦  
  

  حــر الــضلوع علــى النــسيم وبــرده   
   ولقــد أكــاد أقــر عنــه ألنــه -٣٧  

  
ـوه عــن حــده      قــد جــاز شــوقي ـحن

  فكيف بقاء قلبـك مل يـذب      :  قالوا -٣٨  
  

  بــوده:  فقلــت؟مــن بعــده أســفاً   
  بـيت ( ذكره وصـبا   )١٠٠٦( لكن لذاذة  -٣٩  

  
  بعـده  )١٠٠٨( تعني علـى لـواعج     )١٠٠٧()فيه  

  نـــه قلـــب لـــه أ هللا قلـــيب-٤٠  
  

   تــشب كوقــده )١٠٠٩(يف كــل بارقــة   
   شــغف خييــل أن موقــد نــار  -٤١  

  
  )١٠١٠(ادح زنـده ساكن بارق قـد ظـلّ قـ       

ـن كــل صــباً معنــ-٤٢    )١٠١١(ربة وأـظ
  )١٠١٢(الــــــــــــــشذا

  ســارت بنــشر حممــد مــن حلــده     
   يــا راحــالً ال مطمــع يف عــوده-٤٣  

  
  قبـــل املمـــات وال بعلـــة وعـــده  

   الرســائل بيننــا كــال وال ترجــو-٤٤  
  

ــريفأ      اخليـــال لـــسهده ذين وال ـط
   أسفاً عليـك وأي قلـب مل يـذب         -٤٥  

  
ــده     أســـفاً عليـــك تأســـفاً مل ـجي

    
  
  
  

                                                
ي  دعائ : " في ھذا البیت إشارة إلى قولھ تعالى       - 1002
 .٤: مریم، آیة: سورة" شقیا
 ).منع(،  مادة  اللسانابن منظور، .أعّز وتعّسر:  منع الشيء- 1003
 ).متع(مادة . تاج العروسالزبیدي، . كمل في خصال الخیر:  متع الرجل- 1004
 ).فلل(، مادة اللسانابن منظور، . الثلم في السیف:  الفّل- 1005
 ).لذذ(نفسھ، مادة   .من الّلذة، وھي نقیض األلم:  لذاذة- 1006
 ).ط( بیاض في - 1007
 ).لعج(، مادة تاج العروسالزبیدي، . جمع العج، وھو اللوعة:  لواعج- 1008
 ).برق(، مادة اللسانابن منظور، . سحابة ذات برق:  بارقة- 1009
 ).زند(نفسھ، مادة . فالسفلى زندة واألعلى زند. خشبتان یستقدح بھما:  الزند والزندة- 1010
 ).عنبر(نفسھ، مادة . العنبر، والعنبر من الطیب معروفمن :  معنبرة- 1011
  ).شذا(نفسھ، مادة .المسك:  والشذاشدة ذكاء الریح الطیبة،:  الشذا- 1012
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  ]الكامل : [ وقال يرثي ابنته وكانت صغرية السن): ٢٣(

   )١٠١٣( مات احلبيب وعشت ما أجفاين     -١
  

  أصــنعت إالّ ســفح مــا أجفــاين     
   واهللا ما أرضـى الفـؤاد وال قـضى         -٢  

  
  نع العينــانحــق اهلــوى مــا تــص    

   يف اجلوى  )١٠١٤( كال وال سالّ املعنف    -٣  
  

ــراين      قلـــيب بتعنيفـــي بلـــى أـغ
ـ ( ولقد كتمت من الـصبابة     -٤     ىواألس

  
   نطقـت بـه أشـجاين      )١٠١٥)(أضعاف ما   

  )١٠١٦(منغصاً( إن مل أمت فلقد أعيش       -٥  
  

   احلـزن مـوت ثـاين      )١٠١٧()أسفاً وموت   
   بل كيـف أحيـا والـذي فارقتـه         -٦  

  
  يف األكفـان   )١٠١٨(روحي وقـد درجـوه      

   يا طفلـة تغـذي اللبـان أهكـذا         -٧  
  

  )١٠١٩(عــن والــديك شــغلت بالولــدان  
   وغزالــة جفــت الــديار إىل الفــال-٨  

  
ـزالن         ال بــأس فهــي مــواطن الـغ

   يف الـثـرى وقـضيب بـان صـريوه   -٩  
  

ـراه، كــذاك قــضب البــان     وســقوا ـث
   قد كنت أشفق أن مير بـك الـصبا     -١٠  

  
ـان      وأجــل روحــك عــن شــذا الرـحي

   واليوم صار الترب فرشك والغطـا      -١١  
  

ـا حكــم القــضاء يــدان       مــايل ـمب
  لتقيه أن أنــام فتــأ  إين ألكــر-١٢  

  
  بك يف الكـرى خـوف الفـراق الثـاين           

      )١٠٢٠( )أ  / ١٨ق (   
  رت سـا    ويلذ يل سكين الثرى إذ ص      -١٣
  

  كنـــة بـــه والـــدار بالـــسكان   )م(
   أصــبحت جارتنــا الكرـميـة إـمنـا-١٤  

  
   اجلــريان منــك بــزورة مل حنــظ  

   وبعثت روحك للجنـان فـصار يل     -١٥  
  

ــان والـــسكان       شـــوقان لألوـط
   ومنحت باحلـسىن حلـسنك إنـه       -١٦  

  
  حــسن لــه فــضل علــى اإلحــسان   

  
                                                

  :التخریج
ن  : ١٥ت ). ٢٤-١٨و ١٥(و ) ١٤-١٢: (ات. ١٥٥ق/١٨ ،صار ):٢٣(

  .إثمًا لجارحة: ٢٣ت البی. مأوى العلوم: ٢٠البیت . أجل ذا شوقان

 
 

 ).جفا(، مادة اللسانابن منظور، . نقیض الصلة:  الجفا- 1013
 ).عنف(نفسھ، مادة . من التعنیف، وھو التوبیخ والتقریع واللوم:  المعنف- 1014
 ).ط( بیاض في - 1015
 ).نغص(، مادة  اللسانابن منظور،. من النغص، وھو كدر العیش:  منغصًا- 1016
 ).ط( بیاض في - 1017
 ).درج(نفسھ، مادة . دخلھأ: لكفن والقبرج المیت في ا أدر- 1018
 ).ولد(، مادة تاج العروس. الزبیدي. جمع ولیدة:  الولدان- 1019
 ).ب  / ٩ط  (- 1020
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 )١٠٢١()ثت به ـ(ـ وسألت غفراناً بع   -١٧
  لنـــــــــــــــــا

  ة مــن العــصيان إذ كنــت ســامل   
   ويقول خايل القلب تلـك صـغرية       -١٨  

  
   علــى الفقــدان ال تــستحق أســى   

  صاح إن العـني وهـي صـغرية     يا   -١٩  
  

  فــضلت كبــار جــوارح اإلنــسان    
   والقلب يا هذا علـى صـغر بـه         -٢٠  

  
  ســاوى العلــوم ومــرتل الــرمحن     

   وأبيــك إنّ أحــق مفقــود بــأن-٢١  
  

  حتــىن الــضلوع لــه علــى األحــزان   
   ويعز عنـه علـى خملفـة العـزا         -٢٢  

  
  مــن مل يــسيء بيــد وال بلــسان     

ـا جبارحــه ومل -٢٣      مل يكتــسب إـمث
  

  ميألهـــا صـــدراً مـــن األضـــغان  
   ولطيفة ظهرت لنا يف ألطف الــ       -٢٤  

  
  أشــكال تعمــر ألطــف األزمــان     )م(

   الحت كربق خـاطف مث انطـوت     -٢٥  
  

  )١٠٢٣( من شـاين   )١٠٢٢(فاستخلفت مثل احليا    
   مل أنــس إذ نظــرت إيلّ بلحظهــا-٢٦  

  
  عنــد الــوداع تقــول هــل تنــساين؟   

 الرطيب  )١٠٢٥( الرخص )١٠٢٤( وبناا -٢٧  
  تعــــــــــــــــضه

  فلــذاك مــن أســف أعــض بنــاين    
   وظما حشاها وهي تأخذ كأسـها       -٢٨  

  
  وتـــرده مـــن شـــدة اخلفقـــان   

  ه ومتيل مـن قلـق الـرتاع وكربـ     -٢٩  
  

ـ أرأيت ميـل مع        )١٠٢٦(لنـشوان ااطف  خ
ـا إىل رحلــت -٣٠   دار البقــا أظعاـ  

  
   ليــتين لــو كنــت يف األظعــان يــا  

   وبقيت واألسـف املقـيم يقـول يل         ٣١  
  

    ـب    الفــاينهــذا جــزاؤك يــا حمـ
    

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).ط( بیاض في - 1021
 ).حیا(، مادة اللسانابن منظور،. المطر:  الحیا-1022
 ).شأن(نفسھ، مادة . جمع شأن، وھو مجرى الدمع إلى العین:  الشؤون- 1023
 ).بنن(نفسھ، مادة . أطرافھا: األصابع، وقیل: البنان - 1024
 ).رخص(مادة . نفسھ. الشيء  الناعم اللین:  الرخص- 1025
 ).عطف(نفسھ، مادة . ناحیتا عنقھ: عطفا الرجل:  المعاطف- 1026
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 رمحه  )١٠٢٨( حفص عمر بن الفارض     شرف الدين أيب   )١٠٢٧(وقال يرثي الشيخ اإلمام العارف    ): ٢٤(

  :)١٠٢٩(اهللا
  ]الطويل [ 
  ؟ مطمع )١٠٣٠(ي هل يف عودة الظعن    خليل-١
  

ـنب يف التــراب مطلــع     ؟وهــل لبــدور ـغ
   وهل مقفـر األطـالل يغـين بأهلـه         -٢  

  
  ؟ والشمل الـذي شـت اجلمـع       ؟كما كان   

ـد -٣   ـا متنيــت عاـئ    ومــا واحــد ـمم
  

  ولكــن مــىن تعليلــها لــيس ينفــع     
   وإنّ اجتماعاً شـته املـوت مل يكـن         -٤  

  
  لــه يف ســوى يــوم القيامــة جممــع    

   فيـا صـاح ال تـألف حبقـك فانيـاً     -٥  
  

  فــال بــد منــه بــالفراق تــروع      
  ٦- إن كنـت  )١٠٣٢( إىل التجريد)١٠٣١( وجد 

  صــــــــــــــــارماً
  قطـع  عرى التقييـد إن كنـت ت       )١٠٣٣(وجد  

    رمبا  )١٠٣٥(د باجل )١٠٣٤( وإياك بالتسويف  -٧  
  

ـول الــردى مــن دون ذاك ومينــع       ـحي
   أمل البقيـا يـصح فإنـه       )١٠٣٦( وهب -٨  

  
ـدة     ع أيــام الــشباب يــضي  )١٠٣٧(ـجل

      )١٠٣٨( )أ  / ١٩ق (   

                                                
  :التخریج

  ).٣و ١: (، ورد البیتان١٥٦ق/١٨، مسالك األبصار): ٢٤(

 
 

 ).ط( زیادة من - 1027
سن   : ارف شرف الدین أبو حفص عمر بن الفارض  الشیخ اإلمام الع   - 1028

وت                
ى   بالشرف، لھ دیوان شعر ینحو منحى الفقراء، ولھ دوبیت وموالیا وألغاز، وقد كان رجًال صالحًا      

نة      ٥٧٦نة   . قدم التجرد، جاور بمكة زماناً، وكان حسن الصحبة محمود العشرة       
، دال  ذھبي،  .  ٤٥٦.-٣/٤٥٤، ان  ان،   : ر (. م  ٦٣٢

٢١٥-٣/٢١٤.( 
 ).ط(ھا من نا، وأثبت)ف(صل من األ) ٥٥-٢١: ( سقطت األبیات- 1029
  د     :  الظعن - 1030

 ).ظعن(مادة . اللسان. ابن منظور. 
 ).جدد(، مادة تاج العروسالزبیدي، .  من األرضالمستوي: سلك الجدد، والجدد: أجّد - 1031
 ي. شریة     : د :صوفي - 1032
 .٤٢٥ص. اللمع
 ).جدد(، مادة  اللسانابن منظور،. قطعھ:  جّد الشيء- 1033
 .والتسویف): ط( في - 1034
 ).جدد(، مادة نفسھ. االجتھاد في العمل:  الجّد- 1035
 ).وھب(نفسھ، مادة . أحسب: وھب. وھل): ط( في - 1036
 .بجدة): ط( في - 1037
 ).ب / ١٠ط(  - 1038
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   وفارق حضيض العيش يف هـذه الـدنا        -٩
  

ـع   ١٠٣٩(تــصل لرقيــق الرفــق حيــث متنـ(  
  )١٠٤٠( ومالك إالّ ماله أنـت راكـن       -١٠  

  
  صد الفىت من جـنس مـا كـان يـزرع     وح  

   وإن تألف املعىن اخلسيس تكـن لـه        -١١  
  

  وإال فمعنـــاك الـــذي هـــو أرفـــع  
   ومامل ختالف مشتهى الـنفس مل تفـز        -١٢  

  
  ومهمـــا ختالفهـــا فأنـــت مـــضيع  

   بــالعيش إنّ ســروره ر وال تغتــر-١٣  
  

  كمــا ابتــهج الظمــآن بــاآلل يلمــع   
   عـربة  ني يـا صـاِح     أمالك يف املاض   -١٤  

  
  ألست تـرى مـا كـان منـهم وتـسمع            

   فشملهم قد شت والعيش قد مـضى       -١٥  
  

  )١٠٤١(كـأن مل يكن واجلسم كالـدار بلقـع      
 )١٠٤٣( لألصل )١٠٤٢( وهم أصلنا والفرع   -١٦  

  تــــــــــــــــــابع
   ووصف اخللـق بـالنص جيمـع       )١٠٤٤(قياساً  

  مـرأً  أال إن سهم املوت لن خيطـئ ا        -١٧  
  

  )١٠٤٥(وليس إىل شيء مـن املـوت مفـزع          
  لنــاس إال راحــل ومــشيع ومــا ا-١٨  

  
  ولكنـــه عمـــا قليـــل يـــشيع    

   إىل املوت يـسرى باحليـاة فبعـضها     -١٩  
  

ـدع لــبع     ض عــدو خــادع وهــو ـخي
   وموت الفـىت إفنـاء أيـام عمـره         -٢٠  

  
  ففــي موتــه مــن يــوم يولــد يــشرع   

  هوى املوت من حيـث أنـه        وإين أل  -٢١  
  

  )١٠٤٦(ســبيل إىل لقيــا األحبــة مهيــع    
  ............... له سلك األحباب قبلي-٢٢  

  
   إىل اهللا أســـــــرعوا)١٠٤٧( ........  

  اعي الرحيـل وبعـد ذا      أجابوا ندا د   -٢٣  
  

  تــراهم إىل دار اإلقامــة قــد دعــوا     
  )١٠٤٨( وأقرب من فارقت منهم فصبويت     -٢٤  

  
  عليـــه وأشـــجاين أجـــد وأوجـــع  

   األسى  الفارض  هو الشرف بن الفارض    -٢٥  
  

  علــي وفــرط احلــزن وهــو مــودع    
  )١٠٤٩( يف كل قلـب عالقـة   حبيب له  -٢٦  

  
  فكــل حــشى قــد فارقتــه تقطــع     

  
                                                

 .تمّتع): ط(في  - 1039
 ).ركن( نفسھ، مادة .من ركن، وركن إذا مال إلى الشيء واطمأن إلیھ:  راكن- 1040

  :التخریج
إذا كان موت المرء إفناء عمره : بھذه الروایة) ٢٠(، ورد البیت ٢/٢١٧، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب      =

  .یشرعففي موتھ من یوم یولد 

 
 

 ).بلقع(، مادة اللسانابن منظور، . األرض القفر التي ال شيء بھا:  البلقع- 1041
 .١١٨، ص التعریفاتالجرجاني،. خالف األصل، واسم لشيء یبنى علیھ غیره:  الفرع- 1042
 .٢٤نفسھ، ص. ھو ما یبنى علیھ غیره:  األصل- 1043
 .١٢٨نفسھ، ص. بطة یوجد ھو عند وجود تلك الضاابطةما یمكن أن یذكر فیھ ض:  القیاس- 1044
 ).فزع(، مادة  اللسانابن منظور، .ملجأ:  مفزع- 1045
،  سھ . ّین  : و طریق مھیع). ط(ھا من ناوأثبت) ف(من األصل   ) ٥٥-٢١: ( سقطت األبیات  - 1046
 ).ھیع(مادة 
 ).ط( بیاض في - 1047
 ).صبا(نفسھ، مادة . حّن:  صبا إلیھ صبوة- 1048
 ).علق(نفسھ، مادة . لحبعالقة ا:  العالقة- 1049
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   صـادعاً كـل القلـوب مبوتـه       غدا -٢٧
  

  كذا مل يكـن مـذ كـان بـاحلق يـصدع             
   وأودعين حر األسى عنـدما قـضى       -٢٨  

  
  فمـــن بعـــدها آليـــت أال أتـــودع  

   العـروس لربـه     سرى راحالً مثـلَ    -٢٩  
  

   يرفـع  )١٠٥٠(فهو دجـه عـزاً علـى اهلـام          
  ى اجلنـان ومل يـزل      رقت روحه أعل   -٣٠  

  
ــ        زعـإىل ذلــك املعــىن حيــن وين

   وأحــسب أن األرض لــوال احملــبني -٣١  
  

        ـا كانـت خـوى يتزعـزع  )١٠٥١(حلول   
   ذخرية )١٠٥٢( لقد كان لألصحاب كرت    -٣٢  

  
  فال بـأس مـن أن ظـل يف األرض يـودع             

   ومــا حلــده قــرب عليــه مــضيق -٣٣  
  

  ولكنـــه بـــاب اجلنـــان املوســـع   
  ديـه معـدن    وعهدي بـه حيـا ونا      -٣٤  

  
  مــن الفــضل مبــذول العطــاء ممنــع    

ـضب)١٠٥٣( (     )-٣٥     )١٠٥٤( االهلــي ـخم
  

ـرع     )١٠٥٥(وروض مــن العلــم اللــدني ـمم
   دره مذبان أما ربيعـه     )١٠٥٦(  )    ( -٣٦  

  
  )١٠٥٧(هــو أســفعأمــا ظلــه ففــصيف و  

  ى غدا الناس عنه معرضني مـن األسـ      -٣٧  
  

  وكــل إليــه كــان مــن قبــل يهــرع   
   ونعمـت    لقد شقيت بالبعـد عنـه      -٣٨  

  
  )١٠٥٨(حبكــم تدانيــه نفــوس وأربــع    

   وإنّ زمانــاً كــان واهــب مثلــه -٣٩  
  

  ليعـــذر فيـــه إذ يـــضن ويرجـــع  
ـا  -٤٠   إـ ـر    أحــن إىل أخالقــه الـغ

  
  مـن املـسك أضـوع      من املاء أصـفى أو      

  هــه قاً إىل بــدر وج وأســهر مــشتا-٤١  
  

ـن شــوقي إن ذا البــدر يطلــع       ومل يـغ
   ويب ظمأ مـلء اجلـوانح مل يكـن         -٤٢  

  
ـق ينفــع      بعــذب ســوى تلــك اخلالـئ

  ت فيه مـن األسـى      ل وما ثقل ما مح    -٤٣  
  

  علــى أنــه بــني األنــام مــوزع      
   لطيف على ما حاطـه مـن مهابـة         -٤٤  

  
  مــاء البحــر والبحــر متــرعكمــا رق   

   وكالطود حلماً فيـه روض فـضائل       -٤٥  
  

ـاء للــذكا منــه ينفــع      ـذّى ـمب   تـغ
   يــريح بــأخالق كــرام صــحابه -٤٦  

  
  )١٠٥٩( )يـع ....حبـارى (ها مـن     في ويبعث  

  
                                                

 ).ھوم(نفسھ، مادة . حمع ھامة، وھي الرأس:  الھام- 1050
 

 ).خوا(نفسھ، مادة . خالیة من أھلھا:  أرض خاویة- 1051
، ل  والخفاجي،. ٥٦٠، صرب والیقي . حتَ َم: واسمھ بالعربیة .فارسي معرب كنج  :  كنز - 1052
 .٢٥٧ص

 ).ط( طمست ھذه العبارة في - 1053
 ).خضب(، مادة اللسانابن منظور، . من الخضاب، وھو ما یخضب بھ من حناء:  مخضب- 1054
 ).مرع(نفسھ، مادة . أخصب: من مرع، ومرع المكان:  ممرع- 1055
 ).ط( طمست في - 1056
 ).سفع(نفسھ، مادة . مرةأسود مشرب بح:  أسفع- 1057
 ).ربع(نفسھ، مادة . مكان كانجمع ربع، وھو المنزل والدار بعینھا، والوطن متى كان وبأي :  أربع- 1058
 ).ط( طمست في - 1059
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  ن تقـل   وينطق فـضالً أن يقـول وأ       -٤٧
  

فيــــــــا حــــــــسن    
   فيا حزنـاً للتـرب يأكـل جـسمه         -٤٨  )١٠٦٠((............................)

  
   يوضـع  )١٠٦١( )   ( ن امليـت يف     ويا ليت أ    

   لبينـه  )١٠٦٢( يقولون صرباً إذ جزعت    -٤٩  
  

  ولــو مل أكــن صــبابةً كنــت أجــزع   
   لفراقـه   أسـى  ا صـاحيب كلـي     أي -٥٠  

  
  فمــا الصــطباري يفّ يــا صــاح موضــع  

   وما قـدر أحـزاين عليـه بطائـل         -٥١  
  

  فهـــل بيننـــا إال حنيـــب وأدمـــع  
   وروحــه، وإين صــبور إذ بقيــت-٥٢  

  
   ــا أيــدي املنــون وتوضــع)١٠٦٣(ـختـب  

   وما أنا خمتـار البقـاء وقـد مـضى          -٥٣  
  

  ولكــن كــذا حبــل التواصــل يقطــع   
  ي فيــا كبــدي إيــه كــذا فتقطعــ-٥٤  

  
  وهــل كبــد مــن بعــده ال تــصدع    

   ويا عني صرباً أحسن اهللا يف الكـرى        -٥٥  
  

ـ     ـعبعــزاك كالنــا يف احلبيـ مفجـ   
   

  ]البسيط :[  )1064(وكتب للتيفاشي): ٢٥(

   يا سـيدي والـذي اآلمـال خائبـة         -١
  

ـب        مــىت عدتــه فــإن أمتــه مل ـخت
   أقامــك اهللا للخــريات واســطة  -٢  

  
   يــالم علــى التكــرار للطلــب)1065(فمــا  

   فمــن يكــن قائمــاًً هللا يف صــفّة -٣  
  

ـلّ عــن ملــك فيهــا وعــن تعــب      ـحي
    

  ]الوافر  :[ )1066(وكتب إليه): ٢٦(
   وليس ختلـو   )1067( بقيت بقى املخوف   -١
  

  مـــن اإلرشـــاد والفعـــل اجلميـــل  
   يفــرج كربــة حينــاً بــسعي   -٢  

  
  وتوضــح للهـــدى خـــري الـــسبيل   

    
  ]الوافر :[ وقال): ٢٧(

                                                
 ).ط( طمست في - 1060
 ).ط( طمست في - 1061
 ).جزع(نفسھ، مادة . ضد الصبر:  الجزع- 1062
 ).خبب(، مادة أساس البالغةالزمخشري، . ّب أي عال وارتفعمن خ:  تخب- 1063

 
لھ مؤلفات . رف الدین التیفاشيحمد بن یوسف بن أحمد، ھوالشیخ شأ: والتیفاشي. وكتب إلى والده): ط( في - 1064

واس     : كتاب كبیر في أربع وعشرین مجلدة جمعھ في علم األدب وسماه : كثیرة منھا 
دارك    : ماه        . هصر    اب،   

-٨/٢٨٨، ات  الصفدي، : انظر(. ھـ٦٥١ بالقاھرة سنة  وتوفي شرف الدین التیفاشي   . الخواس الخمس 
  .)١/٢٤٧. الدیباج المذھبابن فرحون، و. ٢٨٩
  .فال): ط( في - 1065
  . الضمیر عائد إلى التیفاشي- 1066
  ).خوف(، مادة اللسانابن منظور، . الذي تخافھ الناس:  المخوف- 1067
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ـز ـمجـالكم يــصبو -١   ول العــذ)1068( لع
  

  )1069(ويبــذل دمعــه الطــرف الكحيــل   

   ويــسهل كــل صــعب فيــه حــىت-٢  
  

  يلـــذّ بقتلـــه الـــصب القتيـــل    
   وحــبكم الــذليل بــه عزيــز   -٣  

  
  كمـــا أن العزيـــز لـــه ذليـــل    

   ونــار هــواكم يف القلــب بــرد  -٤  
  

  )1070(فــأرجو أن أكــون لكــم خليــل   
   أيــا مــن لــيس يل أمــل ســواه  ٥  

  
  إلـــيكم كـــل آمـــايل تـــؤول    

  وجــد صــحيح ووجــدي فــيكم -٦  
  

  يقـــوم حبملـــه قلـــب عليـــل    
   ومن حـايل خـذوا خـرب اشـتياقي         -٧  

  
  فـــشرحي باملقـــال لـــه يطـــول   

   وصــلت إىل لذيــذ الوصــل فــيكم-٨  
  

  فهـــل للذيـــذ وصـــلكم وصـــول  
       )1071( )أ  / ٢٠ق (   

   مــىت تــسخو بوصــلتنا الليــايل  -٩
  

  ويـــشفى باللقـــا هـــذا الغليـــل   
   محلــت الــصرب ملــا خــان فــيكم-١٠  

  
  إىل صـــرب ســـبيل وعـــز فمـــا   

   ومــا الــصرب اجلميــل إذا وىف يل -١١  
  

  فـــسكّن لـــوعيت عـــنكم مجيـــل  
ـبين الرســول وقــد أتــاين -١٢      وأعـج

  
ـا فــيكم هــذا     الرســول)1072(حمبـ   

ـي جــسمي-١٣      فلــوال حــبكم مل ـحي
  

  ولـــواله ملـــا اهتـــدت العقـــول   
   ولــوال مــا حتمــل مــن شــذاكم-١٤  

  
ـاب القبــول)1073(قبــول      الــريح مــا ـط

    
  ]الطويل : [ لوقا): ٢٨(

   وقربـه  )1074( سالم على بعـد املـزار      -١
  

ـه   ســالم فــىت مــا زال عــن عهــد حبـ  

   يعللــه إن فاتــه طيــب قــربكم  -٢  
  

  )1075(لذيــذ هــواكم يف ســويداء قلبــه   
  

                                                
  ).صبا(نفسھ، مادة . یحن:  یصبو- 1068
  .حیل، وھذا تصحیفالن): ط( في - 1069
ة   : ورة ". راھیم        : " البیت إشارة إلى قولھ تعالى   ھذا  في - 1070
٦٩.  

  ).أ  / ٢١ط  ( - 1071
  :التخریج

: ٣طیب وصلكم، البیت : ٢البیت . ٢٩١، قعقود الجمان. طیب وصلكم: ٢البیت . ٣/٤٢١، فوات الوفیات): ٢٨(
  .یًال بثوبھقد جّر ذ

  .٣٠٨، صدیوان الدوبیت. ١٦٠ ، ص دیوانالمختار ): ٢٩(

 
 

  .مثلي): ط( في -1072
  ).قبل(، مادة  اللسانابن منظور،. الصبا، ألنھا تستقبل الدبور:  القبول من الریاح- 1073
  ).زور(نفسھ، مادة . موضع الزیارة:  المزار- 1074
  ).سود(مادة نفسھ، . تصغیر سواد قلبھ، وھي حبتھ:  سویداء قلبھ- 1075
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   ويلقــى خبديــه النــسيم ألنــه   -٣
  

  مبغنــاكم قــد جــر ذيــالً بتربــه      
   ويعتــرض الركبــان عــلّ مبــشراً -٤  

  
  بقــربكم يقـــضي بتفــريج كربـــه    

    
  ]دوبيت : [ )1076(وقال دوبيت): ٢٩(

ـرية بالرمــل-١   )1077( مــا أشــواقي ـجل
  

  مــا أســرع مــا شــتت فــيهم مشلــي   

   قد شتت مشلي البني يـا صـاح كمـا         -٢  
  

  شـــتت زمانـــا مشلـــه بالوصـــل   
    

  
  
  
  
  ]دوبيت : [ وقال): ٣٠(

   حبيب لك جسمي البـايل     )1078( مل يضن  -١
  

  يــا صــحة جــسمي ونعــيم البــال    

  ي بل حبـك صـحيت ولكـن غرضـ         -٢  
  

  يف ســقمي أن أخفــى عــن العــذال    
    

  ]دوبيت : [ وقال): ٣١(
   وما أدراك ما اخليف هوى     )1079( باخليف -١
  

  لــو رام ســواه القلــب مل يلــف ســوى  

   مهما ناجـاك حـسن شـيء ـوى         -٢  
  

  فـــاعلم حقـــاً بأنـــه عنـــه روى   
    

                                                
أحد فنون النظم السبعة في األدب العربي، أول من اخترعھ الفرس ونظموه بلغتھم، ومعناه بیتان،    :  الدوبیت - 1076

أربع   : سام   . صحیف              
ون    . د  ضا    

  ).١/١٠٨، خالصة االثري، حبوالم. ٢، صالعاطل الحاليالحلي، : انظر(.إلعرابھ
  .٧٩-٣/٧٨، معجم البلدانالحموي، . موضع بعینھ في شعر زھیر:  الرمل- 1077

  :التخریج
  .٣٠٨، صدیوان الدوبیت. ١٦٠، صمختار الدیوان): ٣٠(
  .٣٠٧، صدیوان الدوبیت، ١٦٠، صلدیوانمختار ا): ٣١(
  .٣٠٨، صدیوان الدوبیت، ١٦٠، صمختار الدیوان): ٣٢(
سانا وال : ٢ت  ٣٠٨، صدوبیت  سابا،   : ٢ت ١٦٠، صدیوان  ): ٣٣(

  .أنسابا

 
 

  ).ضنا(، مادة  اللسانابن منظور، .  أضناه المرض أي أثقلھ- 1078
، سان ور،   . ل       : الخیف - 1079
ى       ون خ          : والخیف). خیف(مادة  

  .٢٩٩، صالروض المعطارالحمیري، . الخیفمسجد ومسجده 
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  ]دوبيت : [ وقال): ٣٢(
   مـــا أشـــواقي ومل أزل مقتربـــاً-١
  

  امــــا زاد يل الــــدنو إال طلبــــ  
   جــاد األحبــاب بالتــداين ورضــوا-٢  

  
  بالوصــل ومــا شــكواي إال الرقبــا    

    
  ].دوبيت : [ وقال): ٣٣(

   لنا حـديث وجـد طابـا       )1080( باألثل -١
  

  عاهــدت علــى صــحته األحبابــا     
   أصــبحت بــه مــستغنياً مــشتغالً -٢  

  
  )1081( )إنــسانا وال أســبابا(مــا أعــرف   

    
  ]البسيط : [ وكتب إىل والده): ٣٤(

   اإلنـصاف يفعلـه    )1082( من سجيته   يا -١
  

  ومــا بــه كلفــة فيــه وال ضــجر     
   ضــروريت لوصــويل أنــت تعرفهــا-٢  

  
  وأنــت فيهــا علــى اإلحــسان مقتــدر   

ـه -٣   ـدك يف حتــصيل مبلـغ ـذ ـحب    فـخ
  

ـاذا عنــك أعتــذر        أو ال فقــل يل ـمب
      )1083( )أ  / ٢١ق (   

ـا-٤ وهــذه جهــة كانــت يعــود ـ   
  

  نفع، وقـد قطعـت عـين كمـا ذكـروا            
   أن )1084(  وأشتهي إذ دنا منها الترحـل      -٥  

  
ـر      يكــون عنــدي هلــا مــن عينــها أـث

   شكراً هلـا جهـة كانـت تـساعدنا         -٦  
  

ـري بــه القــدر      دهــراً وصــرباً ملــا ـجي
   فــإنّ عنــدي كمــا تدريــه عائلــة-٧  

  
  كـــل أليـــسر فـــضل اهللا مفتقـــر  

ـم رأفــة لــو أن أيــسرها  -٨   ويل ـ   
  

 مـا   )1086( )األحكار ()1085(يف قلب حمتكري    
   أتــوا ألرزاق قــوم مــسلمني وهــم-٩  كــــــــــــــــروااحت

  
  )1087(ذوو اضطرار فلـم يبقـوا ومل يـذروا          

   والرزق ال شك مقسوم علـى قـدر        -١٠  
  

  )1088(لنا، ولكن علـى اجلـانني مـا وزروا          
  

                                                
، دانوي، . د  الد: ل- 1080
١/١١٥.  

  ).سبب( مادة ،اللسان ابن منظور،. الوصل والمودات: سبابواأل). ط( طمست في - 1081
  ).سجا( مادة نفسھ،. الطبیعة والخلق: السجیة - 1082

  
  ).ب  / ٢٢ط (  - 1083
  ).رحل(، مادة اللسانابن منظور، . االنتقال: الترحل - 1084
ادة   . ر            : االحتكار - 1085

  ).حكر(
  .األقوات): ط(في  - 1086
  .٢٨: ، سورة المدثر، آیة"ال تبقي وال تذر: "یالحظ في عجز البیت تأثر الشاعر بقولھ تعالى - 1087
  ).وزر(، مادة اللسانابن منظور، .  من األشیاء المثقلة ومن الذنوبإذا حمل ما یثقل ظھره: وزر - 1088
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   وكنت أخشى على أهلي الزمان وهم      -١١
  

  كغريهـم بــك يــا مـوالي قــد ســتروا    
    

  ]. جمزوء الرجز : [ فأجابه)1089(وكتب إنسان إىل والده لغزاً): ٣٥(
ــ   -١ ـز الــشيخ اجلليـ    قــد ألـغ
  

  ـــــل واإلمــــام املعتــــرب    )م(
   احلـــرب يبـــدي صـــحفاً  -٢  

  
ـــل احلــــرب     )1090(ينــــشئها مـث

   إن نظـــم األلفـــاظ عـــا  -٣  
  

ـــــــــــر  )م(   دت درراً وإن نـث
ــدا مـــشتركاً  -٤      باســـم ـغ

  
  بــــني معــــان ال صــــور    

   فهــو اســم مــا حيمــل مــا  -٥  
  

  بـــــني احملـــــبني اخلـــــرب  
   املطيـــ ووصــف ذي اللــني -٦  

  
  ــــع مـــن أشـــار أو أمـــر    )م(

   وبعـــــدحرف ثالـــــث -٧  
  

ـــذف منــــه أو نــــذر       ـحن
ــاين يكـــن -٨      إن ســـكّن الـث

  
ــرف زمـــان قـــد عـــرب       ـظ

   وإن فتحـــــت أوليــــــ-٩  
  

   يف البــصر)1091(ـــه فهــو شــني    )م(
   وإن ضــممت فهــو عــضـ  -١٠  

  
ــى وذكـــر    )م(   ــــو كـــلّ أنـث

ـ -١١      وإن ضـــممت أو فتحـــ
  

ـر)1092(ـــت فهــو للــصب    )م(    وـط
  وبعــد هــذا احلــذف يف الـــ -١٢  

  
  حـــرف كمـــا قـــد اســـتقر    )م(

   إن أواله صـــــــــحفا-١٣  
  

  فحيــــــوان ذو خطــــــر   
ــاين يكـــن-١٤      أو صـــحف الـث

  
  جــــزاء مــــسلم كفــــر    

   هـــذا ويف االســـم الـــذي-١٥  
  

ــــاز أخـــــر     أريـــــد ألـغ
ــا العبـــد اختـــشى  -١٦      وإـمن

  
  )1093(مـــن املـــالل واختـــصر    

   وإن يكـــن مـــنكم قبـــو -١٧  
  

  ل للــــذي العبــــد ذكــــر   )م(
  

                                                
دل       : از - 1089

. ٥٧٩ص. ر  بع،   : انظر. ظاھرھا على غیره، وباطنھا علیھا، ویكون في الشعر والنثر  
  .٢/٣٤٢، خزانة األدب. والحموي

ادة  سان ور،  . ر : العبر والحبر ): ط(في   - 1090
  ).حبر(

  ).شین(نفسھ، مادة . خالف الزین: الشین - 1091
  :التخریج

رى  : ١١ت    : ٨ت  الب). ٤(،وردت جمیع األبیات باستثناء البیت    ١٦٩، ق تأھیل الغریب ): ٣٦(
  .١٥٩، صمختار الدیوان. خیال أشخاصكم

 
 

  .للنصب، وھذا تصحیف، ویبدو أنھ سھو من الناسخ): ط(في  - 1092
  .والضجر): ط(في  - 1093
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   فهــــو املــــراد نلــــتم-١٨
  

  كــــلّ املــــراد والــــوطر    
ــــاً لكـــــم -١٩      ودام حظـّ

  
  مـــــن اإللـــــه والبـــــشر  

    
  ]البسيط : [ وقال): ٣٦(

  )1094( )أ / ٢٢ق ( 
  

    
   قد أمسع القلب داعي احلب حني دعـا        -١  

   
   فما اسـتمعا   )1096(يف عذله الالحي   )1095(وجل  

   وقــد أراه طريــق الــشوق واضــحة-٢  
  

ـ       ى ملعــابــرق بــأعلى ثنيــات احلمـ
   يا برق أذكرتين مـا ال نـسيت أعـد          -٣  

  
  )1097(فمؤمن احلب بالـذكرى قـد انتفعـا         

   ويـا أمــاينّ هـل حقــاً يعـود لنــا   -٤  
  

   وىلّ ومـا رجعـا     )1098(عيش خبيـف مـىن      
   ويــا أمــاين هــل حقــاً يواصــلين-٥  

  
  بــدر بــأعلى ـمسـاء احلــسن قــد طلعــا  

   بدا على اخليف واسـتخفى بكاظمـة       -٦  
  

   أعطــى وإن منعــا إن)1099(أفديــه أفديــه  
   يا حبذا زمـين بـاخليف مـن زمـن          -٧  

  
  وحبــذا مربعــي بــاخليف مرتبعــا     

   وحبذا لـذة الوصـل الـيت سـلفت         -٨  
  

  وكــان ســائر لــذّايت هلــا تبعــا      
   للـصبا مرحـاً    )1100( أيام أعطي قيادي   -٩  

  
  ولــو منعــت قيــادي عنــه مــا امتنعــا  

   أخا شباب وهلـو قـل مـا افترقـا          -١٠  
  

  تمعــاوصــبوة وعفــاف قلمــا اج    
  )1101( يا جرية املنحىن إن نال أنـسكم       -١١  

  
  بالــذكر قلــيب فطــريف منــه قــد منعــا  

   واخيبة الطـرف ال يغفـى ولـيس        -١٢  
  

ـال أشخاصــكم إال إذا هجعــا     يــرى ـمج
   بالرغم مين إن تنـأى الـديار بكـم         -١٣  

  
  وإن يفـــرق ـمشــل كـــان جمتمعـــا  

   موحـشة  )1102( وإن تعود ديار األنس    -١٤  
  

  صــل منقطعــا وإن يكــون طريــق الو   
  

                                                
  ).ب  / ٢٣ط  ( - 1094
  ).لجج(، مادة اللسانابن منظور، . تمادى:  لجّ في األمر- 1095
  ).لحو(، مادة الغةأساس الب الزمخشري، .الالئم: الالحى - 1096
  .٩: األعلى، آیة: سورة". فذّكر إن نفعت الذكرى: " إشارة إلى قولھ تعالى- 1097
  . من ھذا الدیوان )١٨٤(  في خیف منى ص : انظر - 1098
  .إلقامة الوزن) ط(، واثبتناھا من )ف( سقطت من األصل - 1099

  ):٢٥-١٤(تخریج األبیات 
ب   : ٢٤ت )٢٤-٢٢(و ) ٢٠-١٦(ات ١٦٩، قب = 

ا : ٢٢ت  : ٢١ت  : ١٥ت . ١٥٩، ص دیوان . ا
  .إلى طیب الغرام: ٢٤السمع، البیت 

 
 

  ).قود( مادة ،أساس البالغة الزمخشري،. یتابعك على ھواك: قیاد سھل الن فال-1100
  ).أنس( مادة ،اللسانابن منظور، . الحي المقیمون: نساأل - 1101
  ).أنس(نفسھ، مادة . ضد الوحشة:  األنس- 1102
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   مين سوى طمعي)1103( )عزكم( مل يبق -١٥
  

   يل الطمعــا)1104( )وياليتــه يبقــي(فــيكم   
   أصــبحت أقنــع باآلمــال بعــدكم-١٦  

  
   لرضا قنعـا   )1105( )يعط ا (والصب إن هو مل       

  )1106( ما الح برق و ال هبـت ميانيـة         -١٧  
  

  الوجــد واتــسعا )1107(إال تعــاظم خــرق  
   وال شدا طـائر إال وضـعت يـدي         -١٨  

  
  علــى فــؤادي أـظـن القلــب قــد وقعــا  

   يا من يراعيه قلـيب كلمـا نظـرت         -١٩  
  

  عينــاي أو مسعــت أذنــاي مــستمعا    
   احلسن منـك بـدا معنـاه مث غـدا          -٢٠  

  
  مفرقــاً يف الــورى لكــن لــك اجتمعــا  

 )يف( أقررت عيين إذ ما زلت أشـهد         -٢١  
)( )١١١٠) (١١٠٩(  

ـاالً منــك منطبعــا     ـي ـمج   كــل املراـئ
  إال أنـت ال نظـرت   إن تنظر العـني   -٢٢  

  
  وإن وعــى الــسمع إال منــك ال مسعــا   

   وعنك إن بردت أحشائي ال بـردت       -٢٣  
  

  فـال هجعـا    10)(ودونك الطرف إن يهجـع      
    

  
  

 فقري إليك غـىن والـشغل عنـك         -٢٤
  )(عنــــــــــــــــا

   الغـرام دعـا    )1112( )طيب(والعذل فيك إىل      
ـت ـحبـيب فيــك مرتلــة-٢٥      وقــد بلـغ

  
  جالهلا عـن حـضيض النطـق قـد رفعـا            

   يا جامع الـشمل حقـا للمتـيم أن         -٢٦  
  

  يفــىن ســروراً بــأن الــشمل قــد مجعــا  
    

  ]الرمل : [ وقال): ٣٧(
   مـن سـبيل    )1113(  هل إىل برد الثنايـا     -١
  

  ملــشوق ذاب مــن حــر الغليــل؟     
                                                  

  .غیركم): ط( في - 1103
  ).ط( طمست في - 1104
  ).ط( طمست في - 1105
ل      بین مطلع سھیل إلى مطلع الفجت ما الجنوب، وھي التي ھب    :من الریاح :  یمانیة - 1106

  .٢/٩٥٣، الكامل ،المبرد:  انظر.ت یمانیةالیمن، لذلك سمی
  .، ومصدري التخریج)ط(خرقي، وھذا تحریف ولذا أثبتنا ما یقیم الوزن والمعنى من ): ف( في األصل - 1107
  .أن): ط( في - 1108
 ).ھجع(، مادة  اللسانابن منظور،. نام: ھجع -١٠
 

  ):٢٦-٢٥(تخریج األبیات 
  .١٦٠، صمختار الدیوان، ١٦٩، قتأھیل الغریب= 

  ):٤-١(تخریج األبیات 
ون . ول  : ٣ت ٣٠٩-١/٣٠٨) اھرة(سم رب  ): ٣٧(

، ١٦٨، صدیوان  . بوشاة: ٣، البیت ٣/٤٢١، فوات الوفیات . بوشاة: ٣، البیت   ٣٨٣-٢١/٣٨٢،  التواریخ
 .بوشاة: ٣البیت 

 
 

  ).عنا(، مادة مختار الصحاح الرازي، .تعب ونصب: اإلنسان من عني، وعني المصدر:  عنا- 1111
  ).ط( ما یقیم المعنى من نا أثبت وبھذه الروایة یختل المعنى، لذاطب، وھذا تحریف،): ف( في األصل - 1112
  ).ثني(، مادة  اللسان ابن منظور،.جمع ثنیة، وھي طریق العقبة: نایا الث- 1113
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   أو إىل الوصــل وصــول خلــسة  -٢
  

  حملــــب بــــني واش عــــذول؟   
   تعـب الواشـي ولـو شـاء اكتفــى    -٣  

  
ـو يل مــن دمــوعي و)1114( لــو شــاة     ـحن

       )1115( )أ  / ٢٣ق (   
   وبــواش مــن كــثري الطيــب أن  -٤
  

  ـمســع احملبـــوب بالوصـــل القليـــل  
   وعــــذويل جل يف عــــذيل إذ -٥  

  
  )1117(  على اخلـد األسـيل     )1116( مل ير اخلال    

   لــو رأى وجــه حبــييب عــاذيل  -٦  
  

   علــى وجــه مجيــل   )1118( لتفاصــلنا  
   حبــذا وجــه حبيـــيب جنــة   -٧  

  
ـل مــد بالــصدغ      ل ظليــ)1119( ذات ـظ

ـرة    [ -٨     حلظــه فيهــا مــدير ـمخ
  

  )1121(])1120( مزجت من ريقـه بالسلـسبيل       
    

  
  
ـريه    -٩    مل يــرق قلــيب خليــل ـغ
  

  إنـــه خـــري حبيـــب وخليـــل    
   بــرد نــاره)1122(  خــده الناضــر-١٠  

  
   )1123( وســالم إـــا نـــار اخلليـــل   

                                                   
  .بوشاة): ط(في  - 1114
  ).أ  / ٢٥ط  ( - 1115
شر   اك  ). ول (، مادة العین الخلیل، .جھ تضرب إلى السواد، وجمعھ خیالن   بثرة في الو  :  الخال - 1116

  .١٨٣، صالمطرب من أشعار أھل المغرب :معنى للخال ذكرھا ابن دحیة في
  ).أسل(، مادة  اللسانابن منظور،. السھل اللین:  الخد األسیل- 1117
  ).فصل(، مادة وستاج العرالزبیدي، . باین:  فاصل- 1118
، سان ور،   . ین واألذن    : ل     :  الّصدغ - 1119
  ).صدغ(مادة 
ي              اللین الذي ال خشونة ف    : السلسبیل - 1120

  ).سلسبل( مادة ،تاج العروس الزبیدي،. لجنةعین في ا: مر، وقیلھو الخ: الحلق، وقیل
  .١/٣٠٩) قسم القاھرة (المغرب في حلى المغرب: زیادة من - 1121

  ):١٢-٥(تخریج األبیات 
، ٢/١٠٦، ان  . اني    ): ٦(، ورد البیت ١٣٢ ، ص    اإلفادات واالنشادات = 

و ٩: (ین    ١/٣٠٩) اھرة سم ا (، رب    ). ٦(ورد البیت   
، صار . ا: سبة)٦(ت ١١٢، ص ز . لنا: ٦ت ). ١٠
ان  . ت      ) الخد(سقطت  ): ٥(البیت  ). ٦و  ٥: (ورد البیتان . ١٥٦ق/١٨

ات  . ٣٨٣-٢١/٣٨٢، واریخ  ). ٦(ت  . ٣/١١٥٧، صر  انو  
ي    : ٩ت . ل    : ٦ت  . ذلي    : ٥البیت  ). ٨(باستثناء البیت   

ت  . ذلي    : ٥ت  ). ٨(ت   . ٣/٤٢١،  فوات الوفیات . حبیبًا
ال   ١٣٩ي ص   ) ٦(ت  . ٥٠، صدیوان الصبابة. لتفارقنا على وجھ جمیل  : ٦

ي  : ٥ت )٦و ٥: (ان١/١٠٦، ھ . ل  : صفحتین
. ذلي ): ٥(ت ). ٦و ٥: (ان، و١/٧٣، الك. ٢٩٢، قان. ذلي

ي   : ٥البیت . ، ورد البیتان دون نسبة٨٧، ق ریاض األلباب). ٦(ورد البیت . ١/٣٨٧، تمثال األمثال 
وعذول لج في : ٥البیت ). ٦و ٥: (، ورد البیتان١٣٠، ص الحسنات حائفص. عذلي، لمع الخال على الخد األسیل     

ج   : ٥ت  )٦و ٥: (ان ١٣٧، قزالن  . ل   : ٦ عذلي، البیت 
و ٥: (، ورد البیتان١/٣٠٩) قسم القاھرة(،  المغرب في حلى المغرب.لتفارقنا على وجھ جمیل  : ٦البیت. في عذلي 

ت    : ٥ ، البیت)٦و ٥: (، ورد البیتانروض اآلداب . وعذول لج في عذلي   : ٥البیت  ). ٦
ذلي،     : ٥ت  ). ٦و ٥: (ان ٢٠٩، قدواوین . لتفارقنا على وجھ جمیل   : ٦
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  مقتــول كمــا شــاء اهلــوى  أنــا-١١
  

  بــالقوام اللــدن والطــرف الكحيــل    
   فعــسى مــت باحلــب شــهيداً -١٢  

  
  يف جنــان اخللــد أن يقــضي دخــويل    

    
  ]اخلفيف : [ وقال يف االعتذار عن ترك الوداع): ٣٨(

   ال أحب الـوداع مـن أجـل كـوين          -١
  

  مـــا رأيـــت الـــوداع إال لـــبني   
   لست ما عـشت راغبـا يف وصـال         -٢  

  
  فاصــل بــني مــن أحــب وبــيين     

    
  
  
  
  
  
  
  
  ]اخلفيف: [ وقال يف املعىن): ٣٩(

   قد دنا التفـرق فـاغنم      )1124( )يل( قيل   -١
  

  بـــوداع وصـــالً مـــن احملبـــوب   
ـضى-٢      قلــت ال خــري يف وصــال تقـ

  
  )1125(ببكـــاء وزفـــرة وحنيـــب    

    
  ]اخلفيف: [ )1126(وقال وهو حمموم): ٤٠(

   صاح قل للطبيب  مـا هـي محـى          -١
  

   تلــك نــار اشــتياق قلــيب إلــيهم    
   وخروج املياه من جـسمي املـضـ       -٢  

  
  لـيهم  ع )1127(ـىن بكـى أعـني املـسام        )م(

                                                                                                                                         
ھ    : ٦ت  )٦و ٥: (ان ٢/٢١٨،  واق  . لتفارقنا على وجھ جمیل   : ٦البیت  
ح ل،    : ٦ت ،٢/١٣، ان . ل
  ).٨(، وردت جمیع األبیات باستثناء البیت ١٦٨، ص مختار الدیوان). ٦(، ورد البیت ٥/٢٦٠، الطیب

 .١٧٠، ص مختار الدیوان. فأصل بین من أحبھ وبیني: ٢، البیت ٢١/٣٨٣، عیون التواریخ): ٣٨(

 
 

ن  . ر    : یقال. الشدید الخضرة، وقد یبالغ بالناضر في كل لوناألخضر  :  الناضر - 1122
  ).نضر(، مادة اللسانمنظور، 

ھ  (راھیم  د أي       ) الخلیل( وّرى الشاعر بكلمة     - 1123
ھ     . ١٠٤، صقصص األنبیاء، ابن كثیر: وانظر قصة النار التي أعدھا لھ قومھ       ). السالم
  .٦٩: ، سورة األنبیاء، آیة"قلنا یا نار كوني بردًا وسالمًا على إبراھیم: "تعالى

  :التخریج
  .٢١/٣٨٣، عیون التواریخ): ٣٩(
 :٢ت . ٤٢٢-٣/٤٢١، ات. دیھم: ٢ت ٢١/٣٨٣، واریخ): ٤٠(

  .بكى أعین المسام لدیھم

 
 

  .إلقامة الوزن) ط(ھا من نا، وأثبت)ف( سقطت من األصل - 1124
  ).نحب(، مادة مختار الصحاح الرازي، .رفع الصوت بالبكاء: النحیب - 1125
  ).حمم( مادة ،اللسان ابن منظور،. تحر بھا الجسمعّلة یس: ّمةى والَحمصاب بالحّمى، والحمُّ:  محموم- 1126
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   مــا شــفاين بكــاء عــيين حــىت-٣
  

  ســاعدتين عيــون جــسمي علــيهم    
    

  ]الكاملٍ : [ وكتب ا إىل أبيه وقد شرب دواء )1128( -)أيضاً(–وقال ): ٤١(
   روحي فـداؤك إن رضـيت فـدائي     -١
  

  )1130( واألســواء)1129(مــن مجلــة األدواء  
   حاشى جلسمك أن يـصاب مبـؤمل       -٢  

  
  )1131(حــىت صــفاك يــشاب باألقــداء   

ذي ))1132(ما جتـسر الـضراء تـؤ       (-٣  
  )1133(مهجـــــــــــــة

  )1134(خملوقـــة إلفـــادة الـــسراء    
   روحك دائماً مـشغولة    )1135( )لكن (-٤  

  
  عــن جــسمها باــد والعليـــاء     

   فأردت عنها نائباً يف ملكهـا الــ        -٥  
  

  جــسمي فاســتعملت شــراب دواء    )م(
    

  
  

  )1137( صبويت )1136( إن مل أصل وأبلّ غلة     -٦
  

   النعمـاء  )1139(كفـك معـدن      )1138(من لثم   
   فــألن قــدري دون ذاك فــرتبيت  -٧  

  
  تقبيـــل أول أرضـــكم ودعـــائي    

    
  ]الطويل : [ وقال): ٤٢(

      )1140( )أ  / ٢٤ق (  
  )1141( نعم إنّ باجلرعاء يا صاح معهـدا       -١  

  
  )1143( معهــدا)1142(ـغـدا لفــراق العامريــة  

                                                                                                                                         
ا خروقًا خفیة ار باطنھ منھا، سمیت مسام ألن فیھخل بشرتھ وجلده الذي یبرز عرقھ وبخ تخل: انسام اإلنس م - 1127

  ).سمم( مادة نفسھ،. وھي الّسموم
  ).ط( سقطت من - 1128
  ).دوأ( مادة نفسھ،. جمع داء، وھو المرض:  األدواء- 1129
  ).سوأ( مادة ،أساس البالغة الزمخشري،. اسم جامع لكل آفة وداء:  األسواء- 1130
  ).قذى( مادة ،اللسان ابن منظور،. جمع قذى: األقذاء - 1131
  ).جسر( مادة نفسھ،. ُتقدم: وتجسر). ط(طمست في  - 1132
  ).مھج( مادة ھ،نفس. خالص النفس: دم القلب، وال بقاء للنفس بعدما تراق مھجتھا، وقیل المھجة:  المھجة- 1133
  ).سرر( مادة نفسھ،. النمعة: السراء - 1134
  ).ط( طمست في - 1135

  
  ):١٤-١(تخریج األبیات 

: ٥ت     ) ھ (سقطت : ٣، البیت )٦-٣( ، وردت األبیات ١٥٦ق/١٨،  مسالك األبصار ): ٤٢(
  .دون قصد، فال قر قلبي أو ھدى الوجد ال ھدا

 
 

  ).غلل(، مادة  اللسانابن منظور،. شدة العطش وحرارتھ:  الغلة- 1136
  ).صبا(نفسھ، مادة . الشوق:  الصبوة- 1137
  ).لثم(نفسھ، مادة . التقبیل:  اللثم- 1138
  ).عدن(نفسھ، مادة . مكان كل شيء یكون فیھ أصلھ ومبدؤه:  المعدن- 1139
  ).أ  / ٢٦ط  (- 1140
  ).عھد(نفسھ، مادة . المنزل الذي ال یزال القوم إذا انتأوا عنھ رجعوا إلیھ:  المعھد- 1141
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   وقد كان للعهد القـدمي علـى الوفـا         -٢
  

  لنــا جامعــاً إذ كــان للحــسن مــشهدا  
   اقـسم القلـب أنـه       وماء بـه قـد     -٣  

  
ـاء ســواه ال يبــل لــه صــدا         ـمب

   إذا شئت برد القلب من طيـب ذكـره        -٤  
  

ـا شــئت شــوقاً توقــدا    وجــدت وإمـ  
   مــىت قــر قلــيب دون بــيض قبابــه-٥  

  
  )1144(و ال قر قليب أو هدى الوجـد ال بـدا            

   ضمان علـى قلـيب الـسرى ملـزاره         -٦  
  

  و ال أرهــب األهــوال فيــه وال العــدا   
  ياقي حـامالً وصـبابتيب     وحسيب اشـت   -٧  

  
  )1145( )ذلـك احلـي مـشهدا     (أنيسا وبربا     

   فإن وصـلت روحـي إليـه فحبـذا         -٨  
  

   فـدا  )1146( )ألحباـا (وإن تلفت كانـت       
   أىب احلـب أن أنـسى عهـوداًُ قدـميـة   -٩  

  
  على حفظها أعطيـت أهـل اهلـوى يـدا           

   وكيف ترى أنسى العهود ومـا أرى       -١٠  
  

ـــددا   ـــع إال العهــــود  ـجم   واـمس
  جتدد قضب البان شـوقي إذا انثنـت        -١١  

  
  ويطـــربين بـــرق الثنايـــا إذا بـــدا  

   ويربئ سقامي والغليل شـذا الـصبا       -١٢  
  

   شــادي احلمــام إذا شــدا)1147(وينكــسين  
  )1149( متهم )1148( وقليب إن يذكر امة    -١٣  

  
  )1150(وإن ذكرت جنـد لـه كـان منجـدا           

   والـذي )1151( واستطرف املغرى بعلوة   -١٤  
  

ـدايراقــب والواشــي بنــا وامل    1152(فنـ(  
  

                                                                                                                                       
. صعة       ھي لیلى بنت سعد بن مھدي بن ربیعة بن ا:  العامریة - 1142

ضلھن        . صاحبة مجنون بني عامر قیس بن الملوح  
  ).١/١٥٠، تزیین األسواقواألنطاكي، . ٢/١١، األغاني. األصبھاني: انظر.(أدبا وأملحھن شكًال

  ).عھد(، مادة  اللسانابن منظور،.  ھوى لك أو كنت تعھد بھ شیئًاالموضع كنت عھدتھ أو عھدت:  المعھد- 1143
  .ال ھدا): ط( في - 1144
  ).ط( طمست في - 1145
  ).ط( طمست في - 1146

  
  

  ):٢٠-١(تخریج األبیات 
: ٧ت  ). ٧(ت    : ٦البیت . ١٧١-١٧٠، ص مختار الدیوان ): ٤٣(

  .فیك جدید: ١٧البیت . خطوات ذكرك: ١٢البیت ). ٦(ي موضع عجز البیت سقط صدر البیت وجاء عجزه ف

 
 

  ).نكس(، مادة اللسانابن منظور، . العود في المرض:  النكس- 1147
ل أرض          ). م (ادة     . ة  :  تھامة - 1148

زم،  تھامة قطعة من الیمن وھي جبال مشتبكة أ       
ا            
و                

طخري، : ر. ھ  . ةشرین مر 
  .١٤١، صالروض المعطار، والحمیري، ٢٦، صالمسالك والممالك

  ).تھم(، مادة  اللسانابن منظور،. أتى تھامة:  أتھم- 1149
  ).نجد(نفسھ، مادة . خرج إلى بالد نجد:  أنجد- 1150
: ر . ا . حتري التي شبب بھا في كثیر من أشعاره، وھي بنت زریقة الحلبیة   صاحبة الب :  علوة - 1151

  .٦/٢٢. وفیات األعیان. ابن خلكان
  ).فند(، مادة العینالخلیل، . العاذل:  المفند- 1152
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  ]الكامل : [ وقال): ٤٣(

ـسنه املعبــود   -١    يــا مــن أدار ـحب
  

   وصــل يف كــؤوس صــدود)1153(صــهباء  
   مــألت حماســنك الوجــود حماســنا-٢  

  
ـري عميــد     )1154(مل يبــق قلــب فيــك ـغ

   يا من دعـاين قبـل أوجـد حـسنه          -٣  
  

ـال وجــوده بوجــودي        فقــضى ـمج
ـسنك قــد حييــت وإنــين -٤      إين ـحب

  
  عليـك شـديد    مـن شـوق      )1155(سأموت  

   وإذا رضيت بأن أمـوت هـوى فقـد         -٥  
  

  )1156(أحييــتين يــا مبــدئي ومعيــدي    
   وصـبابيت )1157( أضحى مجالك مفرطـا   -٦  

  
  )1158(فأنــا القريــب ويل اشــتياق بعيــد   

    
   عــذبت مناهلــك الــيت أظمــأتين -٧
  

  )1159(لورودهــا فمــىت يكــون ورودي    
   ولقــد رأيــت مياههــا لكنهــا  -٨  

  
  رؤيــا صــد عــن ذوقهــا مــصدود    

  أمعـــذيب بداللـــه ومنعمـــي  -٩  
  

ــه املـــشهود       )1160(جبمالـــه واـئ
   إن كنت يف يـوم العـذاب معـاتيب         -١٠  

  
  فمـــىت أفـــوز بيومـــه املوعـــود   

   يل من مجالك حسن وعـد يرجتـى        -١١  
  

  )1161(ومن الـدالل علـى حـسن وعيـد          
 ذكــرك ال تفــارق )1162( خطــرات-١٢  

  خــــــــــــــــاطري
ـال حــسنك مل يــزل مــشهودي       وـمج

  دي وإن  وإذا نطقت فأنـت مقـصو      -١٣  
  

  أصــمت فحــني فنــاي يف مقــصودي   
  

                                                
 ة حلواجي،  : انظر. من أرق أسماء الخمر وأعذبھا وأكثرھا دورانا في كالم الشعراء واألدباء     :  الصھباء - 1153

  .٦، صالكمیت
ادة  ین ل، . شيء  :  القلب العمید - 1154

  ).عمد(
، ون   انوي،  . ي    : الموت:  المعنى الصوفي - 1155
٤/١٠٧.  

  .١٣: البروج، آیة: سورة". إنھ یبدئ ویعید: " في عجز البیت إشارة إلى قولھ تعالى- 1156
  ).فرط(، مادة اللسانابن منظور، .  كل شيء جاوز قدره فھو مفرط- 1157
ا . ھ    : رب : د : صوفي   - 1158
  .١١٦، صالرسالة القشیریة القشیري،. فھو التدنیس بمخالفتھ، والتجافي عن طاعتھ: البعد

  
  ]الكامل : [ یالحظ تأثر الشاعر في ھذا البیت ببیت الشریف المرتضي - 1159

  ة 
  

  ت ورودي؟     
  .١/٢٨١، الدیوانالشریف المرتضي،   

  .٤١٥ ص،اللمع الطوسي،. الكون: المشھود:  الصوفي المعنى- 1160
في الخیر الوعد وفي : الوعد یستعمل في الخیر والشر، فإذا أسقطوا الخیر والشر قالوا    : عیدالوعد والو :  لغة - 1161
  ).وعد( مادة ،مختار الصحاح الرازي،.  الوعیدالشر

ؤمنین     أجمعوا أن الوعید المطلق في الكفار والمناف: الوعد والوعید : المعنى الصوفي  -
  .٣٠، صالتعرف لمذھب أھل التصوف الكالباذي،. المحسنین

  ).خطر( مادة ،أساس البالغة ،الزمخشري. ما یتحرك في القلب من رأي أو معنى:  خطرات- 1162
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      )1163( )أ  / ٢٥ق ( 
  )1165( املساق مطييت)1164( لوالك مل ينض-١٤
  

  وملـــا أنـــست مبوحـــشات البيـــد  
  )1167( رامة)1166( وملا حبست على معامل   -١٥  

  
   أســائل صــامت اجللمــود)1168(نــضوي  

   قضى بـه   )1169( ولعي بغزالن الصرمي   -١٦  
  

  )1171( عليـك ومـوقفي بـزرود      )1170(وهلي  
  يف كـل وقــت يل هـوى متـجـدد   -١٧  

  
  )1173( )جديـد  ()1172(لغريب حسن الح منك     

   ذايت وأظهر صـبويت    )1174( حفيت به  -١٨  
  

  فتــــبني املعــــدوم بــــاملوجود   
   شهدت يل األشـجان فيـك بـأنين         -١٩  

  
  فــان، فقــد ثبــت الفنــا بــشهود     

 )1175( غلب الغراب علـى رسـومي      -٢٠  
  فــــــــــــــــاعجبوا

  لغرامـــي املوجـــود يف مفقـــود    
    

  ] البسيط : [وقال): ٤٤(
   واملقصود واألمـل   )1176( أحبابنا السول  -١
  

   الروح إن صـدوا وإن وصـلوا       )1177(وراحة  
   مايل على كـل حـال منـهم أبـداً          -٢  

  
  واهللا واهللا ســـــلوان وال بـــــدل  

   لوالهم مـا شـجاين الـربق معتليـاً         -٣  
  

ـا نزلــوا    علــى األجــارع لــوالهم ـ  
   كال ولوال امتـزاج العـذل بـامسهم        -٤  

  
   العــذال إذ عــذلوا ملــا مسعــت إىل   

   يا عـاذيل فـيهم دعـين فلـي ـم           -٥  
  

  عن كل شيء سـوى شـغلي ـم شـغل            
   يا بارد القلب إني قـد رضـيت بـأن          -٦  

  
  أبيــت فــيهم بنــار الــشوق أشــتعل    

  
                                                

  ).أ  / ٢٧ط  ( - 1163
  ).نضا( مادة ،اللسان ابن منظور،. أي یھزلھ ویجعلھ نضوا:  ینضي بعیره- 1164
  ).مطا( مادة نفسھ،. البعیر یمتطى ظھره: المطیة - 1165
  ).علم( مادة نفسھ،. ثر یستدل بھ على الطریقجمع معلم، وھو األ: لم المعا- 1166
یم،         في منزل بینھ وبین الّرّمادة لیلة    :  رامة - 1167

  .٣/٢٠ ،معجم البلدان الحموي،. البصرة اثنتا عشرة مرحلةوبین رامة وبین 
  ).نضا( مادة ،مختار الصحاح الرازي،. لالبعیر المھزو: النضو - 1168
  .٣/٤٥٩ ،معجم البلدان الحموي،. وضع بعینھ أو واد بالیمنم:  الصریم- 1169
  ).ولھ( مادة ، اللسانابن منظور،. جد أو الحزن أو الخوفذھاب العقل والتحیر من شدة الو: الولھ - 1170
  .٣/١٥٦ ،معجم البلدان الحموي،. ة بطریق الحاج من الكوفةرمال بین الثعلبیة والخزیمی:  زرود- 1171
  .فیك): ط( في - 1172
  ).ط( طمست في - 1173
  ).حفا( مادة ،مختار الصحاح الرازي،. امھ وإلطافھبالغت في إكر:  حفیت بھ- 1174

  :التخریج
  .فأطعتھ وسلوتھ: ٣، البیت ٣/٤٢٢ فوات الوفیات. وسلوتھ: ٣، البیت ٢١/٣٨٣، عیون التواریخ): ٤٥(

 
 

  ).رسم( مادة ، اللسانابن منظور،.  وھو األثرجمع رسم،:  رسوم- 1175
  ).سول( مادة نفسھ،. األمنیة: السول - 1176
  ).ط( ما یقیم المعنى من نا، وھذا تصحیف، وبھذه الروایة یختل المعنى، لذا أثبتوشرحة): ف( في األصل - 1177
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   ما بعد آيات حـسن منـهم ظهـرت         -٧
  

   وال ميــل)1178(عــن احملبــة ال زيــغ    
   حاشاي أني عـن عهـد الغـرام إىل         -٨  

  
ــدر الـــسلو معـــاذ      اهللا أنتقـــلـغ

 بام مـن وقفـة      )1179( )على( كم يل    -٩  
  شــــــــــــــــرفت

   فهـل قبلـوا؟    )1180(أهديت روحي ا هدناً     
   حسيب إذا مل أفـز منـهم بوصـلهم         -١٠  

  
  فـــوزي بـــأين إىل أبـــوام أصـــل  

    
  ]الكامل : [ وقال): ٤٥(

   إين سلوت عـن احلبيـب ومل يكـن         -١
  

ـــدار     هــــذا ألين يف اهلــــوى ـغ
ـ  -٢     ال يل لكنــه اختــار الــسلو وقـ

  
ـي علــي مــن احملــب اغــار       أنـ  

   فــسلوته إذ بيننــا )1181( قاطتعــه-٣  
  

  يف العهـــد أن اختـــار مـــا خيتـــار  
    

  
  
  
  
  
  ]الطويل : [ وقال): ٤٦(

   أيا من سلوا عنـا ومـالوا إىل العـذر          -١
  

   اهلوى العذري  )1182( )أهل(وما لزموا أخالق      
   وبعـد حـالوات التواصـل واهلـوى    -٢  

  
  علقـم الـصرب   جنوا مر طعم اهلجـر مـن          

   إذا مــا رجعــتم عــن حمبــتكم لنــا-٣  
  

   عـن حمبـتكم حنـزي      )1183( )رجعنا(مشاةً    
ـا صــددمت-٤   وإن كنــتم يف اجلهــر عنـ   

  
  ففــي ســرنا عــنكم نــصد ويف اجلهــر   

   ســكنتم فــؤادي مــرة ورحلــتم -٥  
  

  فأصــبح مــنكم خاليــاً خــايل الــسر    
  هـل أنـت راجـع     :  وقال يل العذال   -٦  

  
  ال أدري :  قلـت  إذا رجعوا عـن غـدرهم؟       

    
  )1184( )أ  / ٢٦ق ( 

                                                
  ).زیغ( مادة نفسھ،. المیل: الزیغ - 1178
  ).ط( سقطت من - 1179
  ).ھدن( مادة نفسھ،. م عھدًا ال ینوي أن یفي بھبكالم وأعطاھرّبثھم :  ھدنھم ھدنًا- 1180
  ).ط( ما یقیم المعنى من ناطعتھ، وھذا تصحیف، وبھذه الروایة یختل المعنى، لذا أثبتفأ): ف( في األصل - 1181

  :التخریج
  .١٥٦ق/١٨، مسالك األبصار.  ٣/٤٢٢، فوات الوفیات): ٤٦(
  .بعد لم یقنع بھوال: ٣البیت . ١٧٧، صمختار الدیوان): ٤٧(

 
 

  .ھا من مصدر التخریج إلقامة الوزننا، وأثبت)ط( و،)ف(سقطت من األصل  -1182
  ).ط( طمست في - 1183
  ).ب  / ٢٨ط  ( - 1184
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  ]جمزوء الكامل : [ وقال): ٤٧(
  

    
   أعرفــت مــا ألقــاه بعــدك   -١  

   
  قـــرب العـــواذل يل وبعـــدك    

   والقلــب خلّــف يل اجلــوى  -٢  
  

  والوجــــد، مث أقــــام عنــــدك  
   والبعــــد مل تقنــــع بــــه-٣  

  
  حـــىت ضـــممت إليـــه صـــدك  

   ونـــسيت عهـــد مـــوديت -٤  
  

  وأنـــا الـــذي مل أنـــس عهـــدك  
ـ )1185( وتــواترت-٥      خــدمي إليــ

  
ـب حاشــاك عبــدك   )م(   ـــك فلــم ـجت

   إين أعيـــذ مـــن اجلفـــا  -٦  
  

ـــدر يــــا مــــوالي ودك     والـغ
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ]اخلفيف : [ وقال): ٤٨(

   )1186( أين أين الظبـاء دون احلجـال       -١
  

  )1187(راعيــات يف القلــب روض البــال   
  بــالنفوس وميلكـــ  )1188( يــتالعنب-٢  

   
ـ   )م(   )1189(الـــن عليهــا تــصرف اآلجـ

   كل بدر ميـشي بعطـف قـضيب        -٣  
  

ـزال )1190(وقــضيب يعطــو       جبيــد ـغ
ـزج املــاء خــده بلــهيب   -٤      ـمي

  
  مـــزج ذل احليـــا بعـــز الـــدالل  

   يف فــؤادي)1191( يب غـزال كناســه -٥  
  

  مل يــدع يفّ موضــعاً منــه خــايل     
   يف اجلمال مل ألـف إذ فـا      )1192( بدل -٦  

  
  رقـــين واحـــداً مـــن األبـــدال   )م(

                                                  
  ).وتر( مادة ،تاج العروس الزبیدي،. التتابع: التواتر - 1185
 مادة ،تار الصحاحمخ الرازي،. الثیاب واألسرة والّستورجمع حجلة، وھي بیت العروس یزین ب    :  الحجال - - 1186

  ).حجل(
  ).بول( مادة ،اللسان ابن منظور،. القلب: البال - 1187
  ).ط (طمست في - 1188
  ).أجل( مادة نفسھ،.  وھو غایة الوقت في الموتجمع أجل،:  اآلجال- 1189
  ).عطا( مادة نفسھ،. یتناول: یعطو - 1190
  ).كنس( مادة ،عباب الزاخرال الصاغاني،.  الذي یكتن فیھ ویستترموضع الظبي في الشجر:  الكناس- 1191
  ).بدل( مادة ،اللسانابن منظور، . غیره، والجمع أبدال: بدل الشيء:  لغة- 1192

ى  ال        . البدالء ھم سبعة: البدل: المعنى الصوفي  -
طالحات  ي،). سالم(راھیم   

  .٤ ص، الصوفیة
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   يعـد رشـادي     أن )1193( ومن الغنب  -٧
  

  عـــاذالين يف احلـــالتني ضـــاليل    
ــ-٨      يل يف احلــب عــاذلون ويف البـغ

  
   أخلو مـن العـذال     )1194( )أن(ـض فما     )م(

   حــسدوين عليــه قــوم وقــوم -٩  
  

  )1195(فيــه ال مــوا وبــالغرام اشــتعايل   

   فلقد ضـقت يـا خليلـي ذرعـاً         -١٠  
  

  بـــاهلوى والوشـــاة والعـــذال    
    

  ]الكامل : [ وقال): ٤٩(
ـوالعهم عــبرياً يف الــصبا  جــاءت-١    ـط
  

  و أطيبـا   )1196(أذكى مـن املـسك الفتيـق        
   فكأنين املأسـور جـاء لـه الفـدى         -٢  

  
  أو بــالغ التــسعني عــاد لــه الــصبا    

   قدموا ضحى والشمس قد بـرزت لنـا    -٣  
  

  فرأيتــهم يف احلــسن أعلــى منــصبا     
   وبــدت ـمشـوس ـمجـاهلم ملــا بــدوا-٤  

  
ـل اهلبــا   ـدا العــواذل فــيهم مـث   )1197(فـغ

   يــا يــوم بينــهم وســاعة وصــلهم-٥  
  

ــرام قلـــيب مطلبـــا      مل تبقيـــا لـغ
   يفــديكما يــوم الفــراق وســاعة -٦  

  
  )1198(التوديع مفتـرق الفريـق علـى قبـا          

   ملــا تــداعوا للرحيــل عــشية   -٧  
  

  وأبـــت قـــضية بينـــهم أن تكـــذبا  
   رفعــوا محــوهلم وجــر مطــيهم  -٨  

  
  )1199(حلـن احلـداة فـصار دمعـي معربـا       

  رى إال جـوى    وسطا الفراق فـال تـ      -٩  
  

ـاع احلــب أو صــرباً أبــا   ـم أـط 1200(ـ(  
   وتيممــوا البيــدا مشوســاً طلّعــا -١٠  

  
ــي مغربـــا    وتبـــؤوا منـــها ومنـ  

  
                                                

  ).غبن( مادة ، اللسانابن منظور،. ضعف الرأي: الغبن - 1193
  .إلقامة الوزن) ط(ھا من نا، وأثبت)ف( سقطت من األصل - 1194
  .وھذا تصحیف. اشتغالي): ط( في - 1195
سك   : اق .ھ               :  الفتاق - 1196

  ).فتق( مادة نفسھ، . ضرب من الطیب: بالعنبر، ویقال الفتاق
  
  
  
  

  :التخریج
  .إلى قلبي: ٦، البیت )١٢-٦(، وردت األبیات ١٥٧ق/١٨، مسالك األبصار): ٥٠(

 
 

 ار  ي،راز . راب : ھباء أیضًا وال،الشيء المنبث الذي تراه في البیت من ضوء الشمس     :  الھباء - 1197
  ).ھبا( مادة ،الصحاح

امر       :  قبا - 1198
، دان  وي،  . قّدامة رصیف وفضاء حسن وآبار ومیاه عذبة وبھا مسجد الضرار یتطوع العواّم بھدمھ    

٤/٣٤٢.  
  ).عرب( مادة ،اللسانابن منظور،  . فصیلمفصح بالت: معرب - 1199
  ).٩(مكان البیت ) ١٠(، والبیت )١٠( البیت مكان) ٩(جاء البیت ): ط(في  - 1200

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      )1201( )أ  / ٢٧ق ( 
ـري علــيهم أعينــاً -١١    أو أعينــاً ـجت
  

  أو قلــب صــب يف اللــهيب مقلّبــا     
    

  ]الطويل : [ وقال): ٥٠(
   تذكرت والذكرى شعار الفىت الـصب       -١
  

ـة والــشعبمنــازل مــ   1202(ا بــني الثنيـ(  

   فهاج هلـا شـوقي ومـازال هائجـاً         -٢  
  

  وجــن ومل يــربح أخــا جنــة قلــيب    
   أنـست نـار صـبابة      )1203( )ديار ا  (-٣  

  
  هدتين وعاهـدت احلبيـب علـى احلـب          

   وأكين من عـذاب منهلـه اهلـوى         -٤  
  

  بكأس صـفا مل حيـل مـن غـريه شـريب             
   خلعــت عــذاري عنــد واد مقــدس-٥  

  
   على التـرب   )1204( )مشيي(ي كان   هلا وخبد   

  : ويف األثل ناجاين النـسيم وقـال يل         -٦  
  

  )1205( )القلـب (حتمل رساالت الغـرام إىل        
   رسائل مـن ذات الرسـائل نزهـت        -٧  

  
ـب     ـع باحلـج بلطــف شــذاها أن متنـ  

   أملــت بركــب نــازحني فهــا أنــا-٨  
  

  )1206(إىل اليوم أستـشفي برائحـة الركـب         
ـ  -٩     ه ويب مــن يعــز العاشــقون حببـ

  
  فلــو ســأل العــذال قلــت هلــم مــن يب  

   حبيب إذا أصـباك باحلـسن غـريه        -١٠  
  

  فذاك مبـا قـد نـال مـن حـسنه يـصيب              
   فيـا خـل خلّـين      )1207( بدا يل حمياه   -١١  

  
   ويـا طـريب طـر يب       )1208(وسر يب يا سريب     

   إذا أنــا داويــت اشــتياقي بقربــه-١٢  
  

ـوه لــذة القــرب      يــضاعف شــوقي ـحن
  ]اهلزج : [ )1209( ]عليه [وقال يف معىن اقترح): ٥١(  

   قرأنـــا ســـورة الـــسلوا  -١
  

  ن عــــــنكم وحفظناهــــــا  )م(
                                                  

  ).ب  / ٢٩ط  ( - 1201
  .٣/٣٩٤ ،معجم البلدان الحموي،. ینة یصب في وادي الصفراءواد بین مكة والمد:  الشعب- 1202
  ).ط( طمست في - 1203
  ).ط( طمست في - 1204
  ).قلبي: (رب الناسخ علیھا بقلمھ، وكتب فوقھاض): ط( في - 1205

  
  :التخریج

  .فأھواكم بلوناھا: ١٠البیت . بكم طیف: ٤البیت . سور السلوان: ١البیت . ١٧١، صمختار الدیوان): ٥١(

 
 

 ].الطویل : [ یالحظ في عجز ھذا البیت تأثر الشاعر بعجز بیت مجنون لیلى - 1206
  ھ  

  
  ب  نف   

      .٧٣، ص الدیوان،)مجنون لیلى(قیس بن الملوح   
  

  ).حیو( مادة ،العین الوجھ، الخلیل،: المحیا - 1207
  ).سرب( مادة ، اللسانابن منظور،. القلب: السرب - 1208
  ).ط (زیادة من - 1209
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   وآيــــات اهلــــوى ملــــا-٢
  

  حموناهـــــــا نـــــــسيناها  
ـــا-٣   ليــــايل صــــدكم عنـ   

  
  شــــــكرناها ومنناهــــــا    

   ولـــو مـــر بنـــا فيهـــا -٤  
  

   ســـهرناها)1211(طيـــف )1210(لكـــم  
   قــد )1212( وأقــوال اللــواحي -٥  

  
  مسعنـــــــا وأطعناهـــــــا  

   وأمــــا ادمــــع العــــني -٦  
  

  فللقلـــــــب رددناهـــــــا  
ـــا نــــاراً-٧   فأطفأنــــا ـ   

  
  لكــــم كنــــا وقــــدناها    

   صــبابايت لكــم قــد كــا   -٨  
  

  ن يف قلــــــيب معناهــــــا   )م(
   فقـــد أقفـــر مـــن معـــىن-٩  

  
  صـــــــبابايت مغناهـــــــا  

   فكونـــوا كيفمـــا شـــئتم -١٠  
  

  )1213(فـــــأهواكم ســـــلوناها   
   وقــد نلنــا مــن الــسلـ   -١١  

  
   أقـــصاها وأدناهـــا )1214(ــــوة  )م(

    
  ]لوافر ا: [ وقال): ٥٢(

   رعـــى اهللا العقيـــق ومايليـــه -١
  

  وجـــاد بكـــل مـــاطرة عليـــه    
ـا ســاكنيه ومــن لعــيين   -٢   وحيـ   

  
  بـــأن حتظـــى برؤيـــة ســـاكنيه   

   تكــاد الــنفس تــذهب يف دمــوعي-٣  
  

  إذا ذكـــرت ليـــايل الوصـــل فيـــه  
      )1215( )أ  / ٢٨ق (   

   ولــوال لــذيت باحلــب كانــت  -٤
  

   الــنفس مــن شــوق إليــه)1216(تفــيض  
  مـن كملـت معـاين      حظيت حبـب     -٥  

  
  مالحتـــه وجـــلّ عـــن الـــشبيه   

  
                                                

  .بكم): ط( في - 1210
  ).طیف( مادة ،ستاج العرو الزبیدي،. لخیال الطائف في المناما: الطیف - 1211
  ).لحى( مادة ،العین الخلیل،. العواذل: اللواحي - 1212
  ).بال( مادة ،اللسان ابن منظور،. هجّربھ واختبر: وباله. بلوناھا): ط( في - 1213

  
  
  
  
  

  :التخریج
  ).١٠ و٩( ، ورد البیتان ٩٩، قدیوان الفصحاء): ٥٢(
  .١٥٧ق/١٨، مسالك األبصار): ٥٣(

 
 

  ).سال(، مادة اللسان  منظور،ابن. النسیان:  السلوة- 1214
  ).ب  / ٣٠ط  (- 1215
  ).فیض( مادة نفسھ،. تخرج: تفیض - 1216
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   كــسا كــل املــالح احلــسن منــه-٦
  

  وكـــل احلـــسن موجـــود لديـــه  
  )1217( بديع احلـسن معـشوق الـتجين       -٧  

  
  وتيــه )1219( ذو صــلف)1218(ملــيح الــدل  

   فيــا روحــي لــه ذيل وهــوين  -٨  
  

ـزي وتيهــي        ويــا روحــي بــه عـ
   أحــب وصــاله ورضــاه عــين  -٩  

  
ــا يرتـــضيه      فليـــت الوصـــل ـمم

   وأمــا الــصد منــه إذا ارتــضاه -١٠  
  

  فقلــــيب يــــشتهيه ويــــشتكيه   
    

  ]خملع البسيط : [ وقال): ٥٣(
   يـــا رب يـــوم ورب ليـــل  -١
  

  قــــصره الوصــــل واهلنــــاء    
  )1220( كأنـــه حاســـد حكانـــا-٢  

  
  فــــاعتنق الــــصبح واملــــساء   

    
  
  
  
  
  
  ]البسيط : [ وقال): ٥٤(

   ترادف الـبني حـىت صـرت آلفـه        -١
  

   احلـزن  )1221( يب وطاب يل فيه ملـا طـال        
   فقد رجوت خالصي من يديـه بـه        -٢  

  
ــتحن     ألنـــين بفـــراق اإللـــف ـمم

   ألفــت فرقــة مــألويف ففرقتــه -٣  
  

  )1222(شيء كما حكمـت عاداتـه حـسن      
   أمل تكن فرقـة املـألوف حاصـلها        -٤  

  
  كيــف الــسبيل إىل أن ينــصف الفطــن  

   هــذا لــسان ـغـرام لــيس يعرفــه-٥  
  

ـاب يف أحــشائه الــشجن      إال فــىت ـغ
  

                                                
  ).جني(، مادة مختار الصحاح الرازي، .ي علیك ذنبًا لم تفعلھمثل التجرم، وھو أن یدع:  التجني- 1217
  ).دلل( مادة ، اللسانابن منظور،. الغنج والّشكل: الدل - 1218
  ).صلف( مادة نفسھ،. ة واالدعاء فوق ذلك تكبرًافي الّظرف والبراعمجاوزة القدر : الّصلف:  صلف- 1219
  ).حكى( مادة ،مختار الصحاح الرازي،. فعلت مثل فعلھ وھیئتھ: ھ حكیت فعل- 1220

  :التخریج
  : ٣، البیت )٧-٥و ٤و ٣و ١(، وردت األبیات ١٥٧ق/١٨، مسالك األبصار): ٥٤(

  ا  
  

  سن   
  .حدیثا في آخر الصفحة أسفل البیت) لو(كتبت : ٧البیت . مرت علیھ صبا: ٦البیت   

ضي : ٣ت . ٤٧، صصبابة. ام: ٢ت ١٥٧ق/١٨، صار): ٥٥(
  .١٧١، صالدیوانمختار . افتراقنا

 
 

  .، ومصدر التخریج)ط(في، وقد أثبتنا ما یقیم المعنى من ): ف( في األصل -1221
 :ورد ھذا البیت على النحو اآلتي). ف( في األصل - 1222

  ا  
  

  سن      
  ، ومصدر التخریج، إلقامة المعنى)ط(وقد أثبتنا البیت الوارد في   
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   عليه صـبا   )1223(ورق لطفا فإن مرت    -٦
  

ـصن     مالــت فــذاك نــسيم والــصبا ـغ
   لو رق كل فؤاد مثـل رقـة هــ          -٧  

  
  ـذا القلب ما سـاءين العـذال والـزمن          )م(

    
  ]اخلفيف : [ وقال): ٥٥(

   إن صــدغ احلبيــب والفــم والعــا-١
  

   منــــه واو وصــــاد والم)1224(رض  )م(
ـا-٢      هــي وصــل بــني احملاســن ملـّ

  
  عـــذار التمـــام  مت حـــسناً وبال   

   ـغـــري أين أراه وصــــل وداع-٣  
  

  فيـــه يقـــضي فراقنـــا والـــسالم  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ]اخلفيف : [ وقال): ٥٦(

   مذ بـان شـييب     )1225( أعني الغانيات  -١
  

  بــان منــهن الــصد واإلعــراض     
 والـشمس  )1226( ظهرت مشس الشيب  -٢  

  تـــــــــــــــــأىب
  أن تــرى ضــوءها العيــون املــراض    

   وكريــه إىل العيــون كمــا يعـــ-٣  
  

  )1227(ـــلم أن يركــب الــسواد بيــاض  )م(
    

  ]الكامل : [ وقال): ٥٧(
ـل املــشيب إيلّ قبــل أوانــه -١    عـج
  

ــوار احليـــاة بـــشريا      ببلـــوغ أـط
   واىف يبـــشر باحليـــاة فحبـــذا -٢  

  
  لـــو مل يكـــن يل باملمـــات نـــذيرا  

                                                  
ى        ): ف( في األصل  - 1223
  .، ومصدر التخریج)ط(من 

  ).عرض(، مادة اللسانابن منظور، . ما یبدو منھ عند الضحك:  عارض الفم- 1224
  :التخریج

مس : ٢ت : ١ت )٢و ١(ان ١٥٧ق/١٨، صار): ٥٦(
  .المشیب

  .أھًال وسھًال بالمشیب: ٣البیت ). ٤و ٣( ورد البیتان ،١٥٧ق/١٨، مسالك األبصار): ٥٧(
  .٩٩ ق.الفصحاءدیوان . فكیف أراه: ١البیت . ١٥٧ق/١٨، مسالك األبصار): ٥٨(

 
 

  ).غنا(، مادة اللسانابن منظور، . جمع غانیة، وھي التي غنیت بحسنھا وجمالھا عن الحلي:  الغانیات- 1225
  . الروایة یختل الوزنالمشیب، وھذا تحریف، وبھذه): ط( في - 1226
  ).ب  / ٧٧ط ( بدالً من ) ب  / ٦٨ط ( وقد ورد ھذا البیت في . البیاض): ط( في - 1227
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   اهــالً وســهالً بالبــشري ومرحبــا -٣
  

  لــو مل يكــن عمــر الــشباب قــصريا   
      )1228( )أ  / ٢٩ق (   

   يا شيب تنكـر منكـراً مـن صـبويت        -٤
  

  )1229(فعــالم جتلــب منكــرا ونكــريا    
    

  ]الكامل : [ وقال): ٥٨(
  )1230( أعرضت عن شيب أمل بعارضـي      -١
  

ـضاً وكيــف     أراه بعــد شــبايب )1231(بـغ
ـا -٢   ـرت مــرآة أرى شــييب ـ    وهـج

  
ـــوايب      فرأيتــــه بــــالرغم يف أـث

    
  
  
  
  
  
  ]الكامل : [ )1232(وقال): ٥٩(

  ك نــصيحيت يــا طالبــاً للعــز هــا-١
  

  لفظــاً علــى معــىن البــسيط وجيــزا    
   مــا الــذل إال يف مطاوعــة اهلــوى-٢  

  
  فــإذا عــصيت هــواك كنــت عزيــزا   

    
  ]الكامل : [ إىل قاضي القضاة مشس الدين بن خلكان حيث كثرت حمتاجة الزكاة تبوك): ٦٠(

   موالي مشـس الـدين أشـكو حالـة         -١
  

  ثقلـــت علـــي وأوجبـــت تثقيلـــي  
   الزكاة وأكثـروا   )1233( كثروا مساكني  -٢  

  
ـري مــا أجــر وال تنويــل        مــن ـغ

   كــم يــسألون شــهاديت وأجيبــهم-٣  
  

  جــاروا علــى املستــشهد املقبــول     
                                                  

  ).أ  / ٣٢ط  ( - 1228
  ).نكر(، مادة  العینالخلیل،. ملكان یأتیان المیت في قبره یسأالنھ عن دینھ:  منكر ونكیر- 1229
: دیث  صفحتا خدیھ، وقولھم فالن خفیف العار: ن عارضة اإلنسا  - 1230

. ذقن   : ر . یھ 
ادة  اللسانابن منظور، . صفحتا خدیھ، وخفتھما كنایة عن كثرة الذكر هللا تعالى وحركتھما بھ  : وعارضا اإلنسان 

  ).عرض(
  .ففكی): ط( في - 1231

  :التخریج
، دیوان. ى: ١ت ٢/٧، ان . ١٥٨-١٥٧ق/١٨، صار): ٥٩(

  .١٧١ص
  .كثرت مساكین الزكاة: ٢، البیت )٤-٢(، وردت األبیات ١٥٨ق/١٨، مسالك األبصار): ٦٠(

 
 

شر       شد ی   : "ان  -1232
  ". بإیوان مشھد الحسین بن علي رضي اهللا عنھ بالقاھرة المعزیة٦٨٤لرجب عام 

  .٢/٧، ذیل وفیات األعیانابن القاضي، 
  ).أكلوني البراغیث في النحو(للغة ام الشاعر استخد) كثروا مساكین الزكاة: ( یالحظ في عبارة- 1233
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   عرفــوا بــأين منــهم فتــسلطوا  -٤
  

  )1234(فعزمــت أين أرجــع ابــن ســبيل   
    

  ]اخلفيف : [ )1236( حني عزل هو والقاضي بدر الدين السنجاري)1235(وكتب إليه): ٦١(
  يــة كفــؤا مل يكــن منــصب الوال-١
  

ـه اهللا وحــده       لــك يــا مــن وليـ  
   فلهـــذا شـــاء الـــويل فراقـــاً-٢  

  
  منــه كيمــا يأتيــك بــالكفؤ بعــده    

   لـك بالـذات منـصب جـلّ حــىت    -٣  
  

ـدا كــل منــصب جــل عنــده      قــد ـغ
  ٤- ـز    وبأوصـــافك اجلميلـــة عــ

  
  كــل عــز ســواه يــصغر عنــده      

   ومــن األنــس بالقناعــة كــرت  -٥  
  

ـده        )1237(ال يــزال االنفــاق منــه ـمم
    

   والذي يوجـب القناعـة ال عجــ       -٦
  

   جمـده  )1238(ـز ولكن جـود تـسربلت       )م(
ـق محــد -٧      وعلــى ألــسن اخلالـئ

  
  وثنــــاء ويف القلــــوب مــــوده  

    
البسيط : [ )1240(وقد عاد إىل منصبه وأضيف إليه احلكر واحلسينية والشارع         )1239(وكتب إليه ): ٦٢(
[  
   ما كان ما كان مـن عـزل وتوليـة          -١
  

  والربكــهإال بــأمر جــرى بــاليمن     
ـراف املدينــة يف  -٢      ملــا رأى اهللا أـط

  
  خالفــة احلكــم فيهــا دامــت الــشركه  

ـره -٣   مل يــرض ذلــك للمــوىل فغيـ   
  

ـري مــشتركه       حــىت أعيــدت إليــه ـغ
ـا-٤   ورتبــة احلكــم موالنــا أحــق ـ   

  
  )1241(إذ كــان مالكهــا بالعــدل وامللكــه  

  
                                                

صدقات           سافر ا: سبیل  - 1234
  ).سبل( مادة ،اللسان ابن منظور،. نصیب

  . الضمیر عائد على شمس الدین بن خلكان- 1235
ضر  الدین أبي المحاسن یوسف بن الحسن قاضي القضاة بدر :  القاضي بدر الدین السنجاري  - 1236

ن    ھـ، وكان قاضیا بسنجار، وكان ٥٧٨لد بسواد إربل، سنة     السنجاري، و 
صر     األفضال، فلما ملك الملك الصالح دمشق، واله قضاء بعلبك، ولما ملك الدیار ا  

ام  ٦٥٤ سنة جھ القبلي، ثم بالقاھرة والوجھ البحري، عزل من قضاء الدیار المصریة     والو
. ١٢٥-٣٠/١٢٤، ة األرب ویري،  : ر . (ـ ٦٦٣توفي سنة . ن الملك المعزالملك المنصور نور الدین ب  

  ).٤/١٦٢، مرآة الجناني، عوالیاف
  .یمّده): ط( في - 1237

  :التخریج
  .أطرق الھدى: ٢البیت . ١٥٨ق/١٨، مسالك األبصار): ٦٤(

 
 

  ).سربل(، مادة اللسانابن منظور، . لبست:  تسربلت- 1238
  . الضمیر عائد إلى ابن خلكان- 1239
  .٣١/٢٩٣، نھایة األربالنویري، : انظر. من ضواحي القاھرة:  الحكر والحسینیة والشارع- 1240
  ).ملك(مادة . اللسان ،ابن منظور. فالن حسن الملكة إذا كان حسن الصنع إلى ممالیكھ:  یقال- 1241
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  )1242( )أ  / ٣٠ق ( 

  ]اخلفيف : [  يف معىن)1243(وكتب إليه): ٦٣(
   وهــواكم ال أرتــد عــنكم ودادي-١
  

  ال بــــصد مــــنكم وال إبعــــاد  
   ولــئن فــاتين مــرادي مــنكم  -٢  

  
  برضــاكم ففــي رضــاكم مــرادي    

  احلبيب إذا جـا    )1244( كيف ال أمحل   -٣  
  

  ر وفيــه محلــت جــور األعــادي     )م(
   كل شـيء مـنكم مجيـل فحـيب         -٤  

  
  لكــم كيـــف كنــتم يف ازديـــاد    

   لو خال عبـدكم مـن الـرب مـنكم     -٥  
  

  علمـــتم إخالصـــه يف الـــوداد  ل  
    

  ]الطويل : [ وقال): ٦٤(
   غدا نظـري مـذ زاد شـييب ناقـصا          -١
  

  إلمــر بــه أصــبحت أهــدي وأرشــدا   
   تقسم بـني الـشيب والعـني نورهـا         -٢  

  
   ناظراً طـرق اهلـدى    )1245( )ألست بشيـيب (  

    
  
  ]السريع : [ )1246(وقال فيه): ٦٥(

  )1247( مذ الح نور الشيب يف عارضـي       -١
  

  ملنـــهج الواضـــحأظلـــم عنـــدي ا  
ـل يل أننـــي  -٢   حــىت لقــد خيـ   

  
  )1248(بنــور عــيين عارضــي راشــح    

    
  ]الطويل : [ )1249(وقال فيه): ٦٦(

   رأيت بـشييب وهـو أصـدق نـاظر         -١
  

  أمــوراً بنــور الــشيب كــان ظهورهــا   
                                                  

  .)أ  / ٣٣ط  ( - 1242
  . الضمیر عائد إلى ابن خلكان- 1243
  ).حمل(، مادة أساس البالغة الزمخشري، .أحتمل: أحمل - 1244
  ).ط( طمست في - 1245

  :التخریج
  .١٥٨ق/١٨، مسالك األبصار): ٦٥(
  .ناظرًا: ١البیت . ١٧٢، صالدیوان مختار ، ١٥٨ق/١٨، مسالك األبصار): ٦٦(
  .٩٩-٩٨، قدیوان الفصحاء): ٦٧(
  .لي من دمشق: ١، البیت ١٧٢، صوانمختار الدی): ٦٨(

 
 

  . الضمیر عائد إلى الشیب- 1246
  ).عرض(، مادة اللسانابن منظور، . جانبا اللحیة:  العارضان- 1247
: صیل ). ح (ادة  صحاح وھري، . ح     :  راشح - 1248

  ).فصل(نفسھ، مادة . ولد الناقة إذا فصل عن أمھ
  . الضمیر عائد إلى الشیب- 1249
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ـا -٢    وقــل بــه إبــصار عــيين كأـمن
  

  تقــسم بــني الــشيب والعــني نورهــا   
    

  ]البسيط : [ وقال): ٦٧(
   على جـسد   )1250(وتكتيب وذات نقش    -١
  

  كاملــاء حــني جتلــت فيــه أنــوار     
   يف غصن قامتـها مـن نقـشها ورق         -٢  

  
  )1251(كمــا عليــه مــن التكتيــب أطيــار  

    
  ]اتث : [ )1252(وقال): ٦٨(

   دمـــشق حبيـــب)1253( )يف( يل -١
  

  بالــــشخص عــــين بعيــــد   
ـ  -٢      فنـــهر دمعـــي للوجـــ

  
  ـــــد يف دمــــشق يزيــــد   )م(

    
  
  
  ]الوافر : [ وقال): ٦٩(

  ا رضــي الــصديق مــن الــصديق إذ-١
  

  مبتفـــق الـــسالم علـــى الطريـــق   
ـري غــدر   -٢      فمــا يتــزاوران بـغ

  
  )1254(وال يتعاتبـــان علـــى العقـــوق  

   فقــد جعــال ســالمهما عــزاء  -٣  
  

  )1255(علــى مــوت الــصداقة واحلقــوق   

    
  ]اخلفيف : [ وقال): ٧٠(

   يا زمـان الـصبا ووصـل احلبيـب         -١
  

  كــان يل منــك كــل حــسن وطيــب   
  ا بقلــيب مكــان  لزمــان الــصب -٢  

  
  كــاد يبقــي يل الــصىب يف املــشيب     

    
                                                

  ).كتب(،  مادة تاج العروسالزبیدي، . الكتابة:  التكتیب- 1250
  ).طیر(، مادة اللسانابن منظور، . جمع طائر:  أطیار- 1251
ي، و                 - 1252

  ]المجتث : [ قولھـ، حیث ی٨٠٠والمتوفى سنة 
  ب   

  
  ود  

  یون   
  

  د  
  .٢٨٨-١/٢٨٧، الدرر الكامنة وابن حجر العسقالني، .١/٤٣٩، أعیان العصرالصفدي،   

  .من): ط( في - 1253
  :التخریج

  .داقة والخفوقعلى موت الص: ٣البیت . بغیر عذر، على العقوق: ٢البیت . ١٧٢، صمختار الدیوان): ٦٩(

 
 

  .ومصدر التخریج) ط(الحقوق، ویبدو أنھ سھو من الناسخ، لذا أثبتنا ما یقیم المعنى من ): ف(في األصل  -1254
  ).ط(العقوق، ویبدو أنھ سھو من الناسخ، لذا أثبتنا ما یقیم المعنى من ): ف(في األصل  - 1255
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  ]الطويل : [ وقال): ٧١(
   بأي لـسان أشـتكي غربـة النـوى         -١
  

  وأنـــتم أحبـــائي الـــذين أفـــارق  
      )1256( )أ  / ٣١ق (   
  )1257( ولوال األماين كان باقي حـشاشيت  -٢  

  
  إىل املــوت مــن قبــل الفــراق يــسابق   

    
  ]الكامل : [ )1258( )تعاىل(وكتب إىل والده رمحه اهللا ): ٧٢(

   وصـنعه )1259( )بالبعـاد ( لوالك ترضى    -١
  

  لــشكوت منــه إليــك مــا ألقــاه     
   إين ألرضــى البعــد حيــث رضــيته-٢  

  
ـب قـــريب منـــك ال أرضـــاه     وحلــ

   هل يعود كعهـده    )1260( يا ليت شعري   -٣  
  

  زمــن هــواك بــه الــذي أهــواه     
   اللقـاء بفرقـة    )1261( أيام مـا ريـع       -٤  

  
  واحلــب مــا نــسخ اللقــاء جفــاه     

   واحللــو حلــو مــا أمــر وكأســه  -٥  
  

  )1262(ما كدرت أيـدي اخلطـوب صـفاه         
    

  ]البسيط : [ )1263(وسافر إىل جهة فكتب إىل والده صدر كتاب): ٧٣(
   ملــا رأيــت الليــايل لــيس يعطفهــا-١
  

  عن شت مشلـي ال وجـدي وال األسـف           
   تبعـت مرضـاا فـاخترت فـرقتكم    -٢  

  
  عــسى تــرق إلذعــاين فتنعطــف     

    
  ]الطويل : [ )1264(فيهوقال ): ٧٤(

ـز فـاعلموا         -١    إذا مابثثت الشوق يـا ع
  

ـي     بــأنّ يــسري الــشوق يعـجـز عــن بـث
   بليــت بــبني مولــع بتــشتيت   -٢  

  
  يرى سـوء حـايل مـن يديـه وال يرثـي             

  
                                                

  ).أ  / ٣٤ط (  - 1256
  ).حشش(، مادة اللسان ابن منظور، .روح القلب ورمق حیاة النفس: الحشاشة - 1257
  ).ط(بیاض في  - 1258
  .بالفراق): ط(في  - 1259
  ).شعر(، مادة اللسانابن منظور، . لیت علمي أو لیتني علمت: لیت شعري - 1260
  ).روع(نفسھ، مادة . فزع: ریع - 1261
  ).ط(سقط ھذا البیت من  - 1262

  :التخریج
دأ  : ٢ت   ا : ١ت  ٣٨٤-٢١/٣٨٣، واریخ ): ٧٤(

،وردت ١٧٢، صدیوان  . ا : ٤البیت . وبھذا ینكسر البیت  ) سوء(بكلمة  ) ٢(عجز البیت   
  .أشكو فرقة فیطبھا: ٤البیت ). ٤و ٣و ١(األبیات 

  ).٣-١: (دت األبیات، ور١٧٢، صمختار الدیوان). ٣-١(، وردت األبیات ٩٨، قدیوان الفصحاء): ٧٥(

 
 

  ).صدر(، مادة اللسانمنظور، ابن . أولھ:  صدر كل شيء- 1263
  . الضمیر عائد إلى والد ابن الخیمي- 1264
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   ـجتـدد يل األشــواق يف كــل ســاعة-٣
  

  علــى بــايل البــايل ومــصطربي الــرث   
  )1265( وأنفث أشـكو فرقـة فيطمهـا       -٤  

  
   يطـرب مـن نفثـي      بأخرى كـأن الـبني      

    
  ]الكامل : [ )1266(وفيه): ٧٥(

ــدا -١ ــا ـغ    مـــاذا أبـــث ـمم
  

  حكــم الزمــان بــه علــي وراحــا؟    
   أ أقــول أين قــد بكيــتكم دمــاً -٢  

  
  حـــىت كـــأن مبقلـــيت جراحـــا؟  

   أو أنين ألقـى الركائـب أو أشيــ         -٣  
  

 )1268( الــربق أو أتنــسم )1267(ـــم  )م(
   أو أنــين للرشــد أخلــع كلمــا -٤  ؟)(األرواحـــــــــــــا

  
  ؟)1271( أو ناحـا   )1270( احلمـام بأيكـة    غىن  

   شوقي إليكم فوق وصـفي والـصبا       -٥  
  

  بــة فــوق أن أشــتاق أو أرتاحــا     
    

  
  
  
  ]الوافر : [ وقال): ٧٦(

ـم كــدوام عهــدي   -١    ســالم داـئ
  

  جديــد مثــل أشــواقي ووجــدي     
  )1272( جتود على الرياض بعرف عـرف      -٢  

  
  )1273(وتــسحب يف املنــازل بــرد بــرد   

ـا  -٣     ب لطيــف لــيس مينعــه حـج
  

  قريـــب مـــا عليـــه يـــد لبعـــد  
   أضـحت  )1274( على حي على البيضاء    -٤  

  
   عنــدي)1275(حلــسنهم اليــد البيــضاء   

   هــداين حــسنهم للحــب حــىت -٥  
  

ــى لـــضاللة العـــذّال رشـــدي     رـث
   رأوا قتلـــي بينـــهم حـــالالً -٦  

  
  رضــيت بــذاك إذ يبقــون بعــدي     

  
                                                

، مادة اللسانابن منظور، . غمره: من طّم أي كثر وعال حتى غلب، وطّم الشيء: فیطبھا، ویطمھا): ط( في - 1265
  ).طمم(

  . الضمیر عائد إلى والد ابن الخیمي- 1266
  ).شیم(، مادة نفسھ. إذا نظرت إلى سحابھ أین یمطر:  شمت البرق- 1267
  ).نسم(نفسھ،  مادة . تنفس:  تنسم- 1268
  ).روح(نفسھ، مادة . جمع ریح:  األرواح- 1269
  ).أیك(نفسھ، مادة . الشجر الكثیر الملتف:  األیكة- 1270
  ).ط( سقط ھذا البیت من - 1271

  :التخریج
  .وكم لبس الناس الذي ھو خالع سدى: ١١خلطة وفناد، البیت : ٧البیت . ١٧٦، صمختار الدیوان): ٧٧(

 
 

  ).عرف(، مادة العینالخلیل، . ریح طّیب:  العرف-1272
  ).برد(مادة ، اللسانابن منظور، . عضھم بھ الوشيثوب فیھ خطوط، وخص ب:  البرد- 1273
  .١/٦٢٩، معجم البلدانالحموي، . ثنیة التنعیم بمكة: البیضاء - 1274
  ).بیض(مادة ، اللسانبن المنظور، . الحجة المبرھنة: اء الید البیض- 1275
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      )1276( )أ  / ٣٢ق ( 
   وإين مـــا حييـــت إىل رضـــاهم-٧
  

  ى أســعى جبهــديعلــى شــرط اهلــو  
    

  ]الطويل : [ حبالً لنشر الثياب وكتب إليه )1277(وسير إىل مجال الدين بن احلافظ): ٧٧(
   بعثت لكم مثلي مشوقاً قـد انطـوى        -١
  

  علــى أضــلع مــا حتتــهن فــؤاد      
ـرام يف هــواكم وصــبوة -٢      لواهــا ـغ

  
ــر مـــنكم وبعـــاد      وأضـــناه هـج

   إذا رقــد العــشاق أو ســلوا اهلــوى-٣  
  

  ســـلوة ورقـــاد فمـــا يعتريـــه    
ـواب الــضنا يف هــواكم -٤   ـري أـث    ـخت

  
  فلـــيس لـــه يف غريهـــن مـــراد   

ـواب وهــي بليلــة -٥      إذا لــبس األـث
  

  ينـــشفها حـــر اهلـــوى فتكـــاد   
   تكــاد بــه تفــىن احتراقــاً بلبــسها-٦  

  
  وبــاخللع عنــها االحتــراق يـــذاد     

    
  
  
  
  
   حيناً مـصاحباً    )1278( وقد كان للحالج   -٧
  

  )1280( ونكــاد )1279(لتــذهب منــه خلطــة  
   ويــصلح أن حيظــى خبدمــة مــثلكم-٨  ذ

  
  فخــدمتكم فيهــا هــدى ورشــاد     

ـزة  -٩   ـداً وجــوداً وعـ    وأكــسبه ـجم
  

  هــوى عنــدكم أضــحى لــه ووداد    
   فــإن رمي منــه النفــع مــد ظاللــه-١٠  

  
  وســاعة يــويل النفــع فهــو جــواد    

  
                                                

  ).أ  / ٣٥ط  ( - 1276
ن         بن یوسف: بن الحافظ  جمال الدین    - 1277

شق     . وري      
واریخ،               

نة        عندوتوفي. المقتبس من نور القبسولھ مجامیع حسنة، ومن أشھرھا    
، الم ي،  و . ٧/٢٤٧، رة وم  ردي،       .  ٤/٣٣٨،  ات  : انظر(.  ھـ ٦٧٣

٨/٢١٤.(  
  :التخریج

دیثا  : ٢ت  ١/١٠٨، ا . حدیثًا أنت تعرفھ بیننا: ٢البیت . ١٠٧-٣/١٠٦، ذیل مرآة الزمان ): ٧٨(
  .٤/٣٣٨، فوات الوفیاتوكذا في . أنت تعرفھ یقینًا

 
 

اطى   . ة            :  الحالج - 1278
اح  . ة      

، زان  سقالني،  . ٢٧٠-٢٦٩، صالفھرستابن الندیم، : انظر(.  ھـ ببغداد٣٠٩العلماء دمھ فقتل سنة    
٢٠/٣١٤.(  

  ).خلط(، مادة اللسانابن منظور، .  فسد عقلھ:من اختلط، واختلط فالن:  خلطة- 1279
). ط(ن            فناد، ولم ن): ف( في األصل    - 1280
  ).نكد(نفسھ، مادة . من النكد، وھو الشؤم واللؤم: ونكاد
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   وكم لبس الناس الـذي هـو خـالع       -١١
  

  نــدى واســتفادوا منــه مث أفــادوا     
  اً أرجو بـه مـن ودادكـم        غدا سبب  -١٢  

  
  عزيــزاً بــه صــعب القيــاد يقــاد     

    
  ]الوافر : [ )1282(وهو أرمد  )1281(وكتب إليه): ٧٨(

ـك يــا خليلــي أن عــيين   -١    أبـث
  

ـل عــني     ـري مـث ـدت رمــداء ـجت   ـغ
   حــديثاً أنــت تعلمــه يقينــا   -٢  

  
  ألنــك قــد رمــدت وأنــت عــيين    

    
  ]الوافر : [ وقال): ٧٩(

  الرقــاق )1283( ســالم يف حواشــيه -١
  

ــرام واشـــتياق     لطـــائف مـــن ـغ
   حتيــة مــن يــصد عــن الــتاليف -٢  

  
  خمافــة مــا يكــون مــن الفــراق     

   مودتــه بظهــر الغيــب وافــت  -٣  
  

  كـــثرياً مـــن مـــودات الـــتالق   
   أخمتـــار التفـــرق إن دمعـــي -٤  

  
ــار ســـريك يف اشـــتياق     علـــى آـث

    
  

   عزمت علـى الرحيـل وإن روحـي        -٥
  

  )1284(إذا مــا صــح ذلــك يف الــسياق   
    

  ]اتث : [  إىل والدهوكتب): ٨٠(
ـــسمي-١    يــــا مــــذهبنب ـجب
  

  وذاهـــــــبني بقلـــــــيب   
   مــــاىل علــــى البعــــد إال-٢  

  
  إرســــال دمعــــي وكــــتيب    

   وحـــق مـــا كـــان مـــنكم-٣  
  

  مـــن طيـــب وصـــل وقـــرب    
   لــــوال هــــواكم حيــــايت-٤  

  
  قــــضيت بــــالبني جنــــين    

    

                                                
  ]الوافر [  : فأجابھ الحافظ الیغموري- 1281

  ا   
  

  ن  
  ین       

  
  ي   

  .٤/٣٣٨، فوات الوفیاتوالكتبي، . ١/١٠٨، ریحانة األلباوالخفاجي، . ٣/١٠٧، ذیل مرآة الزمانالیونیني،   
  ).رمد( مادة . اللسان.ابن منظور. وجع العین وانتفاخھا:  الّرمد- 1282
  .من سالم): ط( في - 1283

  :التخریج
  .١٧٢، صمختار الدیوان): ٨٠(

 
 

  ).سوق(، مادة  اللسانابن منظور، . نزع الروح:  فالن في السیاق أي في النزع، والسیاق- 1284
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  ]الكامل : [  وهو باإلسكندرية)1285(وكتب إليه): ٨١(
   )1286( )أ  / ٣٣ق ( 
  

    
   حــق لــرب احلــسن أن يتــصلفا  -١  

  
  وعلـــى متيمـــه الـــصبابة والوفـــا  

ـب كامــل  -٢      هــذا وإنّ مــن العجاـئ
  

  يف احلــسن قــد لــزم القطيعــة واجلفــا   
   يا نازحاً ألـف البعـاد لقـد جـرى          -٣  

  
  مــن أدمعــي ومــن التباعــد مــا كفــى  

   ولئن شكوت فما شـكوت تـسخطا       -٤  
  

ـك بــل لكــي يتعطفــا     بقــضاء حبـ  
  زلت أمحل حكـم بعـدك راضـيا        ما   -٥  

  
  )1287(حىت حصلت من الغـرام علـى شـفا          

ـز خاضــعا-٦      صــريتين مــن بعــد عـ
  

  للركــب أســأل مــن أالن ومــن جفــا   
   وأطيع مـن خـدع األمـاين بـاطالً         -٧  

  
ـرين منــها احلــديث مزخرفــا        ويـغ

   ويهــيج عــريفّ النــسيم بالبلــي  -٨  
  

  فــــإذا أمل فــــشأا أن تفــــا   
   وادي احلمـى   قسما بظل األثـل مـن      -٩  

  
  وبطيــب عــيش يف معاملــه صــفا     

   ال حلت عن دين اهلـوى وعهـوده        -١٠  
  

  إن حــال عنــهن املعاهــد أو وفــا     
   اتظــنين وقــد اصــطفيتك راضــياً-١١  

  
ـريك ال وحــق املــصطفى        للــود ـغ

    
  
  
  
  ]الطويل : [ )1288(وكتب إليه): ٨٢(

    لئن سـاء طـريف أن يكـون حمجبـاً          -١
  

  عــدحبكــم النــوى عــن شـخـصك املتبا  
   لقد سر طـريف أنـه صـان مـسمعا          -٢  

  
  لطيــب حــديث منــك يف الكتــب وارد  

    
  ]الطويل :[ وله): ٨٣(

    برغمي عن زيارتـه    )1289( يا من زجرت   -١
  

ـراً وال ملــال        أطمــاع قلــيب ال هـج
  حوادثـه  )1290( بل خيفة البني أن تفري     -٢  

  
  حبــل الوصــال إذا مــا صــار متــصال   

                                                  
  . الضمیر عائد إلى والده- 1285
  ).ب  / ٣٦ط  ( - 1286
  ).شفي(، مادة  الصحاحالجوھري، . حرفھ:  شفا كل شيء- 1287
  :خریجالت
  .فخلت: ١٤البیت ). ١٧-١٤(، وردت األبیات ١٥٨ق/١٨، مسالك األبصار): ٨٥(

 
 

  . الضمیر عائد إلى والده- 1288
  ).زجر( مادة ، اللسانابن منظور، . منع والنھي واالنتھارال:  الزجر- 1289
  ).فرا( مادة نفسھ،. شقھ وأفسده: فرى الشيء - 1290
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  ]الطويل :[ وله): ٨٤(

ـن أحبــه  -١     أطيــف خيــال زار ـمم
  

  فديتك مـن طيـف علـى البعـد زائـري            
   سرى فأعاد الليـل صـبحاً بوجهـه        -٢  

  
  )1291(وبــان، ولكــن يف املنــام مــسامري  

  )1292( )حرامـه ( وحلّل من ورد اخلدود      -٣  
  

ـوائر       )1293(وأمــنين شــر العيــون الـغ
   فلما لثمـت الـورد خـاف ذبولـه         -٤  

  
  هر بــاجلوا)1294(فــرش علــى ياقوتــه   

   فيــا ليلــة مــا إن رأيــت شــبيهها-٥  
  

  مــضيت، ومل يــنس ادكــارك خــاطري   
    

  ]الكامل :[ وقال): ٨٥(
    بــاهللا قــف بأرجــاع الرمــل   -١
  

  واقـــر التحيـــة مـــرتل الوصـــل   
   ودع املـــــدامع يف معاملـــــه-٢  

  
  يكـــتنب وجـــدي واهلـــوى ميلـــي  

ـدا  -٣      يــاربعهم دمعــي عليــك ـغ
  

  وقفـــا فإنـــك جـــامع الـــشمل   
    

  
  
  ع كــم قلــدتين مننــاً فــال يــا ربــ-٤
  

ـــة الوبــــل   نــــك منـ1295(كفي(  
   واديـك ال وطـين     )1296( وطين تـرى   -٥  

  
  وصــــبابيت أهلــــوك ال أهلــــي  

   يــا حبــذا واديــك مرتبعــا   -٦  
  

  عـــذب املناهـــل بـــارد الظـــل   
      )1297( )أ  / ٣٤ق (   

   يا ليـت شـعري هـل يعـود لنـا           -٧
  

  زمـــن قطعنـــاه علـــى الرمـــل   
ـب األحبــاب عــن رســلي-٨   إن حجـ   

  
  يـــف أنفـــاس الـــصبا رســـليفلط  

ـصهم -٩   ـاب عــن عــيين شـخ    أو ـغ
  

ـاب عــن عقلــي        فجمــاهلم مــا ـغ
   يــا صــاح دعــين والــصبابة يف -١٠  

  
ـرم       قبلــي)1298( )كمــا حــوى(دار الـغ
١                                                  

  ).سمر( مادة ،تاج العروس الزبیدي،.  یتحدث معك باللیل خاصةالذي: رالمسام - 1291
یاق      ا ذا أثبت ى،    حرا): ط(وفي ) ف: ( في األصل  - 1292
  .البیت
  ).غور( مادة ،مختار الصحاح الرازي،. دخلت في الرأس: رت العین غا- 1293
). ت(ادة سان ور، . ت: ع : دة. ّربي م : اقوت- 1294

  .٣١٨، صشفاء الغلیلوالخفاجي، 
  ).وبل(، مادة اللسانمنظور، ابن .  المطر الشدید الضخم القطر: الوبل- 1295
  .یرى): ط( في - 1296
  ).ب  / ٣٧ط  ( - 1297
  .كأخوتي): ط( في - 1298
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   فرشـي  )1299( )والنوى( دمعي غذائي    -١١
  

  والظـــل داري واهلـــوى شـــغلي    
   إين ألرجـــو احلـــب يقـــتلين-١٢  

  
  مستــــشهداً فــــأموت بالقتــــل  

   رب احلــسن جيعــل يل  ولعــل-١٣  
  

ــة الوصـــل    أجـــر الـــشهادة جنـ  
ـرت حماســنه -١٤   أفــدي الــذي ـ   

  
   مــن العــذل )1300( )حمبتــه(فحلــت   

   مل تبــد طلعتــه لــذي نظــر   -١٥  
  

ــدا كلفـــا بـــه مثلـــي       إال ـغ
  نعـم : أجننـت بـه فقلـت     :  قالوا -١٦  

  
  هـــو ســـاكن يف موضـــع العقـــل  

  )1301( )مكنـه ( حىت إذا مـا احلـب        -١٧  
  

  لــى كلــي مــن بعــضي اســتوىل ع   
   ـا )1303( والـيمني  )1302( قسماً جبمل  -١٨  

  
  لـــو تعلمـــون عظيمـــة الفـــضل  

  ملــا ذهبــت( لــوال هــوى ـمجـل -١٩  
  

   لــوال هــوى ـمجـل)1304( )نفــسي أســى  
    

  
  
  
  
  

   كــال وال أجــرت دمــوعي يف  -٢٠
  

ــل      تلـــك الرســـوم محـــائم األـث
ـرام جبمــل يــوقفين -٢١      أضــحى الـغ

  
  بـــني املعـــامل موقـــف الـــذل    

  )1305( )علـى (ن وهي    أستنجد األحزا  -٢٢  
  

  ضـــعفي وأســـأل باليـــاً مثلـــي   
    

  ]الرمل :[ وقال): ٨٦(
    أتــرى أرضــى أهيــل األجــرع  -١
  

   مـن ادمعـي    )1306( )يف بينـهم  (ما جـرى      
ــيت  -٢      فـــأروي برضـــاهم غلـّ

  
  وأقــــوي برجــــاهم طمعــــي   

                                                  
  . وبھذه الروایة یختل وزن البیتوالنوم،): ط(في  - 1299
ن          ولم ن) محّیبھ(وردت بھذا الرسم  ): ف(ألصل   في ا  - 1300

صدر      ا ذا أثبت      م): ط(ي   
  .التخریج

  .إلقامة الوزن والمعنى) ط(ھا من نا، وقد أثبت)ف( سقطت من األصل - 1301
  .اسم فتاة أحبھا الشاعر:  جمل- 1302
  .فالیمین): ط( في - 1303
  .إلقامة الوزن والمعنى) ط(ھا من نا، وقد أثبت)ف( بیاض في األصل - 1304

  :التخریج
ھو، : ١٠ت . نھم: ١ت . ١٧٣، صدیوان. ١٥٨ق/١٨، صار): ٨٦(
  ).وھذا خطأ مطبعي(

 
 

  ).ھي( الناسخ استدركھا وكتبھا فوق كلمة لكّنمن البیت، سقطت ): ط( في - 1305
  .من بینھم): ط( في - 1306
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   يــا فــروع البــان بــاهللا مــىت  -٣
  

  )1307(رفعــت أظعــام مــن لعلعــي    
   ومــىت عهــدك بالقلــب الــذي  -٤  

  
ـر اخللــيط املزمــع  ســ     )1308(ار يف أـث

ـارهم قلــيب فــال  -٥      ضــاع يف آـث
  

  معهـــم قلـــيب وال قلـــيب معـــي   
   عــاذيل عــذلك مــن يــسمعه؟  -٦  

  
  ولــئن كنــت مسيعــاً مــن يعــي؟     

   مـــألوا قلـــيب وعـــيين فمـــا-٧  
  

  لـــسواهم فيهمـــا مـــن موضـــع  
   وأحـــاديثهم مـــا تركـــت  -٨  

  
  لـــسواهم موضـــعاً يف مـــسمعي    

ـ  )1309( يب هوى يعجز رضوى    -٩     ل مـا  مح
  

  محلـــت منـــه حنايـــا أضـــلعي   
ـرام شــهد الواشــي بــه  -١٠      وـغ

  
ــريي يـــدعي     قبـــل دعـــواي وـغ

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ]الطويل :[ وله يف العلم وجمالسه): ٨٧(

    لنا مشرب عذب جيـل عـن الـشكر         -١
  

ـاراً      عنــده لــذة اخلمــر)1310( يعــود ـمخ
  رحيقـه  )1311( يهذب البـاب النـدامى     -٢  

  
ـا )1312(إذا زاد   زاد يف  )1313( يف بيــت احلـج

ــــــــــــــر       )1315( )أ  / ٣٥ق (   )1314(احلـج
   يــدار علينــا يف كــؤوس لطيفــة -٣
  

  )1316(أرق وأندى من شـذا نـسمة الفجـر          

                                                  
  .٥/٢١، معجم البلدانالحموي، : منزل بین البصرة والكوفة:  لعلع- 1307
  ).زمع(، مادة اللسانابن منظور، . المضاء في األمر والعزم علیھ:  المزمع من الزمع وھو- 1308
  .٣/٥٨، عجم البلدانمالحموي، . جبل بالمدینة:  رضوى- 1309

  :التخریج
ت  : ٢ت )٨(ت   ١٧٦-١٧٥، صدیوان ): ٨٧(

  .إذا شربوا ماال یزول سروره: ٩الحجا،  البیت 

 
 

  ).خمر( مادة ،اللسان ابن منظور،. بقیة السكر: الخمار - 1310
  ).ندم( مادة نفسھ،. ك الذي یرافقك ویشاربجمع ندمان، وھو الندیم:  الندامى- 1311
  .حّل): ط( في - 1312
  ).حجا( مادة نفسھ،. العقل والفطنة: الحجا - 1313
  ).حجر( مادة نفسھ،. المنع: الحجر - 1314
  ).أ  / ٣٩ط (  - 1315
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ـا)1317( تباشــر-٤ أفــواه النــدامى وإـ   
  

   واأليدي من اللطف يف سـتر      )1318(عن العني   
   إذا أنــا عــاطتين الــسقاة كؤوســه -٥  

  
  فكم من نـدمي رائـق الوصـف يف سـري            

ـ -٦     ه يف صــفاته ينـــزهنا مــن ذاتـ
  

   والزهـر  )1319(على أا أـى مـن الزهـر         
   ترى اخلمر وي للحشا عنـد شـرا        -٧  

  
  ومــشروبنا يرقــى إىل موضــع الفكــر   

   وتبعــث أفراحــاً لقلــيب وقــوة  -٨  
  

  )1320(لنفسي وعقلي وانـشراحاً إىل صـدري        
   ال يـزول سـروره     )1321( إذا سر يوماً   -٩  

  
  ولكنـــه يبقـــى إىل آخـــر الـــدهر  

  ا بــه يف جملــس مت حــسنه نعمنــ-١٠  
  

  وجــل فقــال النــاس ذا جملــس الــذكر  
ـه-١١      تنــوع أربــاب النــهى يف مدـحي

  
  فيا حـسن مـا فيـه مـن الـنظم والنثـر              

   تنادم فيه الـشرب بـاللطف والوفـا        -١٢  
  

  )1322(منادمة جلّـت عـن اهلجـر واهلجـر          
    

  
  
  

 الـشراب   )1323( وراحوا وقد زكّـى    -١٣
  عقــــــــــــــــوهلم

   بالـشكر  )1324(وقد أبـدلوا سـكر املدامـة        
    

  ]الكامل :[ وقال): ٨٨(
   ما ضر مـن ملـك الفـؤاد بأسـره          -١
  

ـره      لــو مل يــضع بعــض اجلميــل ـج
ـل مجيلــه ومجالــه   -٢      فيــضم ـمش

  
ـوز حــب حمبــه مــع أجــره        وـحي

ـه الفــؤاد مجيعــه   -٣      مــايل أبوـئ
  

  )1325(ويطــريه بــصدوده مــن وكــره    
   بــدر لــه يف كــل قلــب مــرتل -٤  

  
ـزه عــن ســتره   ـب مــن عـ   )1326(متحـج

                                                                                                                                         
  ]الطویل  [ : یالحظ في ھذا البیت تأثر الشاعر ببیت أبي نواس، وھو- 1316

  سجدیة    
  

  ارسصاو ا   
  .٣/١٨٤، الدیوان أبو نواس،  

  ).بشر( مادة ،اللسان ابن منظور، .تالمس: تباشر - 1317
  .إال لعین، وبھذه الروایة یختل الوزن والمعنى): ط( في - 1318
  ).زھر( مادة نفسھ، . كوكب أبیض:  الّزھر- 1319
  ).ط( سقط ھذا البیت من - 1320
  .إذا شربوا ماال): ط( في - 1321
  ).ھجر( مادة نفسھ،. القبیح من الكالم: ھجرال - 1322

  :التخریج
  .عن سّره: ٤البیت . ١٧٥، صمختار الدیوان): ٨٨(

 
 

  ).زكا( مادة ،اللسان ابن منظور، .أصلح: زّكى - 1323
  .٦ ص،حلبة الكمیت النواجي،. من أسماء الخمره: مدامة ال- 1324
  ).وكر( مادة ،اللسانابن منظور، . عش الطائر: الوكر - 1325
  .سّره): ط( في - 1326
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   يــا ليتــه إذ كــان قلــيب بيتــه  -٥
  

  لــو كــان يــربد بالرضــا مــن حــره   
ـه بالــشمس حيــث طلوعــه-٦      مل أـمس

  
ــة شـــعره   مـــا كـــان إال يف دجنـ  

ـزال مالحــة مــن حلطــه-٧      مــنح الـغ
  

  )1327(وكــسا الغزالــة خلعــة مــن بــشره  
   وأقــام يف قلــيب وأوقــد نــاره  -٨  

  
  فيـــه ورد فقـــريه عـــن بـــره    

   تــدعو حماســنه ويزجــر صــده  -٩  
  

  قــد حــرت يف إذن احلبيــب وزجــره    
   خرياً من وصـال مجالـه      )1328( ميمت -١٠  

  
   العـذول لـسره    )1330( )يثنـيين  ()1329(ويريد  

   يــا عــاذيل مــا أنــت إال مــذنب-١١  
  

  لكــن أتيــت بــشافع مــن ذكــره     
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ]البسيط :[ وقال): ٨٩(

  سـال  )1331( أخربا أن قلـيب املـستهام    -١
  

  حمــال عنــه ســلواين : عنــها فقالــت  
   وال ملـل   )1332( )نسيان( ما ذاك سلوان     -٢  

  
ـايل بــل ســلوان كتمــاين      حاشــى ـمج

    
  ]الكامل :[ وقال): ٩٠(

                                                
  ).بشر( مادة ،اللسان ابن منظور،.  الوجھ وبشاشتھطالقة:  البشر- 1327
  ).یمم( مادة ،مختار الصحاحقصدت، الرازي، :  یممت- 1328
  .ویزید، وھذا تصحیف): ط( في - 1329
  ).ط( بیاض في - 1330

  :التخریج
  .ماذا: ٢، البیت ٩٨، قدیوان الفصحاء): ٨٩(
  .١٧٣، صمختار الدیوان): ٩٠(
  .١٥٩ق/١٨، مسالك األبصار): ٩١(
ط     ٢٩٣قان،  . ٣/٤٢٢ ات و .١٥٩ق/١٨، مسالك األبصار ): ٩٢(

و . ٢/٧، انو . ب: ٢ت . وارق): ال(ة 
  .١٧٣، صمختار الدیوان

 
 

  ).ھیم( مادة ،مختار الصحاح الرازي، .المجنون من العشق: م، والھائمھائأي :  قلب مستھام-1331
  .، ومصدر التخریج)ط(ھا من ناوأثبت). ف( سقطت من األصل - 1332
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  نـاظراً بـسواده   )1333( قد كان فـودي    -١
  

ـال صــباي ذاك النــاظر        شــغفا ـمج
   واآلن قد ذهب الـصىب فـابيض مـن         -٢  

  
  )1334(حــزن عليــه ســواد ذاك النــاظر   

    
  ]الكامل :[ وقال): ٩١(

  )1335( )أ  / ٣٦ق ( 
  

    
ــا   -١   هللا أيـــام الـــشباب فإـ   

  
ــن للـــذات احليـــاة وموســـم     وـط

   زمن ملكـت بـه املـآرب إذ معـي          -٢  
  

  )1336(من لـون فـودي الـسواد األعظـم          
    

  ]الوافر :[ وقال): ٩٢(
   إذ شــبايب)1337( أالم علــى اخلالعــة-١
  

   جــديت ذهبــا مجيعــاً  )1338(ورونــق  
   ومــن ذهبــت جبدتــه الليــايل   -٢  

  
  ليعـــافـــال عجبـــا إذا أضـــحى خ  

    
  
  
  
  
  ]الوافر :[ )1340(على دمياط )1339(وقال والفرنج): ٩٣(

   جزعــت ألن جــيش الــروم واىف -١
  

ـزع يف اخلطــوب        ومثلــي لــيس ـجي
ــري أين-٢      ومـــاجزعي لـــشيء ـغ

   
  أخــاف مــن العــدو علــى احلبيــب    

                                                  
  ).فود(، مادة اللسان ابن منظور، .معظم شعر الرأس مما یلي األذن: دوالف - 1333
  ).نظر( نفسھ، مادة .النقطة السوداء في العین: الناظر - 1334
  ).ب  / ٤٠ط  ( - 1335
ادة سھ،. سلطان  : م - 1336

  ).سود(
  ).خلع(، مادة المحیط في اللغةابن عباد، . الذي أعیا خبثًا فتبرأ منھ العشیرة: الخلیع:  الخالعة- 1337
  ).رنق(ة ، مادأساس البالغة الزمخشري، .حسن وبھاء: رونق - 1338

  :التخریج
  .١٧٣، صمختار الدیوان): ٩٣(
  .١٧٣، صمختار الدیوان): ٩٤(
: ٢ت   : ١، دون نسبة، البیت    ٢/١٩،  نھایة األرب ): ٩٦(

ت  .٢١/٣٧٧، واریخ  و . ٩٨، قصحاء  . ١٥٨ق/١٨، صار  و  . یقول لي الواشون  
، ٣/٤٢٢، ات و .دمع    : ٢ت       : ١

  . قد الملیح: ١البیت 

 
 

، سیس : ھ   ،سھ معرب فرنك سموا بذلك، ألن قا : فرنج ال - 1339
  ٢٢٩، صشفاء الغلیل الخفاجي،. وقد عربوه أیضًا

ب      :  دمیاط - 1340
  .٢/٥٣٧، معجم البلدان الحموي،. وعمل ثیاب الشرب الفائق، وھي ثغر من ثغور اإلسالم
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  ]السريع :[ وله وقد أخذوها): ٩٤(

   إن ســاعد الــروم اتفــاق جــرى -١
  

  سيــــسعد اإلســــالم توفيــــق   
   ال عجبـــاً أن أخـــذوا بـــاطالً-٢  

   
  )1341(دميـــاط فالكـــافر مـــرزوق   

    
  ]اتث :[ وكتب إىل شخص): ٩٥(

   احلـــسن منـــك كحـــسنا -١
  

  ك كــــل وقــــت جديــــد   )م(
   كــــذاك ودي كــــشكري-٢  

   
  يف كــــل وقــــت يزيــــد    

    
  ]الطويل :[ وقال): ٩٦(

  )1342( رأيت علـى قـد ملـيح ذؤابـه       -١
  

  )1343(فعــيين غرامــاً بالذؤابــة مــع    
  مالــك باكيــا:  وقــال يل الواشــون-٢  

   
  بعــيين شــعرة فهــي تــدمع : فقلــت  

    
  
  
  
  
  
  ]الكامل :[ وقال): ٩٧(

   أبنــــاء آدم إخــــوة ألب وأم -١
  

  مــا بينــهم نــسب األخــوة ملــتحم    
  يـسعى دائمـاً    )1344( وأخوهم الداري  -٢  

   
  يف قطـــع أرزاق األعـــارب والعـجــم  

ـى قبــل الرجــال لعلــه-٣      رجــل بـغ
  

   صـلة الـرحم    )1345( )نهمن خلفه ما شـا    (  
  ]الطويل :[ وقال): ٩٨(  

   وجارية مـا يف اجلـواري هلـا مثـل          -١
  

  وال يف جنــان اخللــد يلقــى هلــا شــكل  
   )1346( إذا ما تبـدت والظفـائر حـسر        -٢  

   
ـل    ـس وتلــك هلــا ـظ ـا ـمش تــرى أـ  

   هي الشمس ميتد الـدجى يف جبينـها        -٣  
  

  علـــي وإن زارت بـــه فلـــه جتلـــو  
                                                  

  .٢/١٧٣، مجمع األمثال المیداني،". الكافر مرزوق: " ونصھ: مثل عربي- 1341
  ).ذأب(، مادة أساس البالغة الزمخشري، .الشعر المنسدل من وسط الرأس إلى الظھر: الذؤابة - 1342
  ).ھمع(، مادة اللسان ابن منظور، .تسیل:  تھمع- 1343
د                     :  الداري - 1344

  .المقصود بھ
  . من خلفھما شانھ): ط( في - 1345
  ).حسر(، مادة اللسانابن منظور، . مكشوفة:  حّسر- 1346
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   غازلن عينـها   )1347(نجل إذا ما العيون ال    -٤
  

ـض خـضوعاً طرفهـا األعـني النجـل          تغ
   النفس إن ترضى على كل حالة)1348( هي-٥  

  
  إال فـــسيان القطيعـــة والوصـــل    

   يف حرا ساءك الوصل    )1349( إذا واصلت  -٦  
  

 يف ســلمها راقــك  )1350(وإن فاصــلت  
      )1352( )أ  / ٣٧ق (   )(الفـــــــــــــــضل

   حتــن إىل إلــف عزيــز فــدهرها   -٧
  

   يلــم بــه الــشمل تطــوف رجــاء أن  
ـا-٨   هلــا مركــب يف قلبــه كلــف ـ   

  
  يــدمي الــسرى مــا أن ـحيـط لــه رحــل  

 )1353 ()هكـذا مـن بـدا     ( بدت وخفينـا     -٩  
  )1354(خفـــــــــــــــــى

  وجادت وضـنت هكـذا احلـسن والـدلّ          
   ومن أعجب األشـياء باديـة ومـا        -١٠  

  
  هلــا يف قفــار البيــد دار وال أهــل     

  ]اتث :[ وقال): ٩٩(  
   وذات صــــوت شــــجي -١
  

  تطــــــوف بالكاســــــات   
  )1355( مــا بــني أحيــاء مــألى -٢  

  
  أو فـــــــرغ أمـــــــوات  

   تلـــك الفـــوارغ ســـفلى -٣  
  

  وتلـــــــك مرتفعـــــــات  
   وكيـــف ال وشـــراب الــــ-٤  

  
  كاســــــات روح احليــــــاة  )م(

   يـــسقي شـــراباً طهـــوراً  -٥  
  

  ألنفـــــــس ـطــــــاهرات  
ـا  )1356( متيــل-٦   مــن شــار ـ   

  
  معـــــــاطف البانـــــــات  

ــضاً  -٧      ويفـــتح الـــورد ـغ
  

  يف أوجــــــه ناضــــــرات   
   حــــىت يظــــل غيــــوراً-٨  

  
  خــــد الفــــىت والفتــــاة     

    
  ]الكامل :[ )1357(وقال يف الفانوس): ١٠٠(

                                                
  ).نجل(نفسھ، مادة . سعة شق العین مع حسن: جمع نجالء، والّنجل:  الّنجل- 1347
  .منى): ط( في - 1348
  .وصلت، وھذا تحریف): ط( في - 1349
  ).فصل( مادة نفسھ،. باینت:  فاصلت- 1350
  .الفصل، وھذا تصحیف): ط( في - 1351
  ). ب  /٤١ط  ( - 1352
  .ھكذا كل من بدا، وبھذه الروایة یختل الوزن): ط( في - 1353
  .ضرب علیھا الناسخ بقلمھ): ط( في - 1354
  ).ط(مالء، وبھذه الروایة یختل الوزن لذا أثبتنا ما یقیم الوزن من ): ف( في األصل - 1355

  :التخریج
، دیوان  و. ٢١٣، صت و . ٩٧، قصحاء و . ٣٩١، صنفس ): ١٠٠(

  .٢٧٢، ص روض اآلداب.١٦١ص
  .١٦١، صمختار الدیوانو .١٥٩ق/١٨، مسالك األبصار): ١٠١(

 
  

  .یمیل، وبھذه الروایة یختل المعنى): ط( في -1356
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   ومــسامري يف الليــل مثلــي ناحــل-١
  

  متــصعد الزفــرات ملتــهب احلــشا     
   أضحى كمـا حكـم اهلـوى وهليبـه       -٢  

  
ـشا      )1358(ذا أضــلع مــا فوقهــا إال الـغ

    
  ]الكامل :[ وقال فيه): ١٠١(

   الـسرى   ومقدم يف القـوم يطلـب يف       -١
  

ــاره ولـــدى املقـــام جـــواره      آـث
   نقى منـع اهلـوا     )1359( وقد ارتدى برداً   -٢  

  
   بظلمــة أســراره )1360(مــن أن يــشني   

   يف الليــل بيــت الــشعر مرتلــه بــه-٣  
  

  مــن كــل ناحيــة تــرى أنــواره     
  الـدجى  )1361( هلداية السارين يف غسق    -٤  

  
ــزال توقـــد نـــاره    وكرامـــة النـ  

   ولنفــع صــاحبه تــراه عاريــاً   -٥  
  

   ـاره  )1362(ي الـضلوع علـى طـواه      يطو  
    

  
  
  
  
  
  
  ]الطويل :[ )1363(وقال يف بلورة): ١٠٢(

  ا اللحـظ ظـاهراً     )1364( وبلورة ينمي  -١
  

  إذا ســترته وهــي بالــستر فاضــحة     
ـال إل فــراط الــصباء بليلــة  -٢      ـخت

  
  )1365(وحتسبها مـن ذاك بـاللحظ راشـحة         

    
  ]املنسرح : [ وقال فيها): ١٠٣(

                                                                                                                                       
  .٥٥، مقدمة المحقق، صالمعربالجوالیقي، . من الكلمات التي دخلت إلى العربیة من الیونانیة:  الفانوس- 1357
. اء : والغشاء.  من األسفلوبشكل عمودي مبدوءًا) أ  / ٣٧ف (ن ي الجانب األیسر م كتب ھذا البیت ف    - 1358

  ).غشا(، مادة مختار الصحاحالرازي، 
  .تقىً): ط( في - 1359
  ).شین(، مادة الصحاحالجوھري، . یعیب:  یشین- 1360
  ).غسق(، مادة اللسانابن منظور، . ظلمة اللیل:  الغسق- 1361
  ).طوي(دة نفسھ، ما. الجوع:  الطوى- 1362

  :التخریج
  .وبلورة ینھى: ١، البیت ١٦٢، صمختار الدیوان): ١٠٢(
  .١٦٢، صمختار الدیوان. ٩٧، قدیوان الفصحاء): ١٠٣(
  . ١٦١، صمختار الدیوان. ٩٧، قدیوان الفصحاء): ١٠٤(

 
 

 ،وسر   دي، . اج    : وقیلجوھر معروف أبیض شفاف واحدتھ بلورة،   :  البلور - 1363
  ).بلر(مادة 
  ).نمي( مادة ،اللسان ابن منظور،. یزداد ویكثر: وینمي. ینھى وھذا تصحیف): ط( في - 1364
  ).رشح( مادة نفسھ،. ندي بالعرق: شحر - 1365
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ــ   يلوح   )1366( يا حسن بلورة   -١   ـا ال
  

  خـــط غليظـــاً يف حـــال رقتـــه  )م(
  )1367( إن أعجم اخلـط دقـة وخفـا        -٢  

  
ـــان عجمتــــه    ـــا ترـمج فإـ  

    
  ]الوافر : [ )1368(وقال يف خيط الدفتر): ١٠٤(

   وأبــواب قــد ائتلفــت جبمــع  -١
  

  ونـــاظم مشلـــها ســـبب دقيـــق   
  )1369( نظمــن فهــن أبيــات املعــاين-٢  

  
  وذاك النــــاظم املعــــىن الرقيــــق  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )1370( )أ / ٣٨ ق(
  ]املنسرح : [ )1371(وقال يف امللزم): ١٠٥(

   وقــائم بالكتــاب فهــو بــه   -١
  

  مستمـــسك عنـــد حـــده يقـــف  
   تــصرف وجــه الــذي يالزمــه  -٢  

  
  عـــن اتبـــاع اهلـــوى فينـــصرف  

                                                  
  ).ط( بیاض في - 1366
وان ن   اذا أثبت    ): ط(ي ) ف(ل  - 1367

  .٩٧ق، .الفصحاء
، لاجي، . ٣٠٤، صوالیقي رب،. تقاقھ : دفتر- 1368
  .١٤٤ص

يء      ھي: أبیات المعاني  - 1369
  .٧١ ص،شفاء الغلیل والخفاجي،. ٢/٦٥٦ ،سفر السعادةالسخاوي، . من غریب اللغة، أو كان غریبھ معلومًا

  :التخریج
  .١٦١، صمختار الدیوان. ١٥٩ق /١٨،  مسالك األبصار):١٠٥(
  .١٦٢، صمختار الدیوان. ٣/٤٢٣، فوات الوفیات. ١٥٩ق /١٨، مسالك األبصار): ١٠٦(
، ا   : ٢ت ١٥٩ق /١٨، صار ، ٣٨٧، صنفس ): ١٠٧(

ار  . ت  ) رى (قطت  : ٢ت   : ١، البیت   ٩٧، ق دیوان الفصحاء 
  .١٦٢، صالدیوان

 
 

  ).ب/ ٤٢ط(  -1370
ا          : الملزم - 1371

  ).لزم(، مادة العینالخلیل، . فیھا لزما شدیدا
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ــي بـــصحبته -٣    صـــحبته أرـجت
  

  )1372(منفعــة يــوم تنــشر الــصحف    
    

  ]املتقارب : [ وقال يف امللعقة): ١٠٦(
١- 1373(تــدي وممــدودة كيــد ا(  
  

  بكـــف علـــى ســـاعد مـــسعد   
   تــرى بعــضها يف فمــي كاللــسان-٢  

  
  ومجلتــــها يف يــــدي كاليــــد   

    
  ]البسيط : [  الشمعة)1374(وقال يف مقطّ): ١٠٧(

   ومشعة مزقـت ثـوب الظـالم مبـا         -١
  

ـسعا   ـت مــن النــور يف األرجــاء متـ   بـث
   وأحرقت نارها ما مزقت فترى الــ       -٢  

  
  مقــط خيرجــه مــن ظهرهــا قطعــا   )م(

    
  
  
  
  
  
  
  ]املتقارب : [ وقال يف الفواقع): ١٠٨(

  )1375( إذا مــا رمــى بــسهام القطــار-١
  

  )1376(علــى هــدف املــاء قــوس الغمــام  
   يف ســطحه)1377( رأيــت الفواقــع -٢  

  
   لتلـــك الـــسهام)1378(رؤوس نــصال   

    
                                                

  .١٠: سورة التكویر، آیة". وإذا الصحف نشرت: " یالحظ في عجز البیت تأثر الشاعر بقولھ تعالى- 1372
  ).جدو(، مادة العینالخلیل، . طالب الجدوى، والجدوى ھي العطیة: المجتدي - 1373
  ).مقط(، مادة اللسانابن منظور، . حبل صغیر یكاد یقوم من شدة فتلھ: المقط - 1374
  :جالتخری

  .٢٨٧، صسرور النفس. ١٦٢، صمختار الدیوان. ١٦٠ق /١٨،  مسالك األبصار:)١٠٨(
  .١٦٢، صمختار الدیوان): ١٠٩(
 ار اه،  : ٥ت  )٩و ٨و ٦و ٥و ٣و ١(ات ١٦٠ق /١٨، صار ): ١١٥(

اض  : مستحسن كیف مال بعبارة: ارةأشار المحقق إلى عب: ٦، البیت   )٦-١: (، وردت األبیات  ١٧٤، ص الدیوان
  .في األصل المنتسخ

 
 

  ).قطر(، مادة  اللسانابن منظور،. جمع قطر، وھو المطر: القطار - 1375
  ).غمم(، مادة أساس البالغةالزمخشري، . البرد: الغمام - 1376
  ).فقع(نفسھ، مادة . النفاخات: الفواقع - 1377
  ).نصل(، مادة اللسانابن منظور، . ھامجمع نصل، وھو كل حدیدة من حدائد الس: نصال - 1378
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  ]اخلفيف : [  مطعمة)1380( صفر)1379(وقال يف دواة): ١٠٩(
   ودواة مـــن مـــستجاد الـــصفر-١
  

  هــي كتـــري و)1381(طعمــت بــاللجني  
   ســربلت صــفرة الغزالــة لونــاً  -٢  

<  
ــر    ــيط الفـج   مثلمـــا وشـــيت ـخب

<    
  ]السريع : [ وقال): ١١٠(

   بالشعب مـن شـرقي جنـد غـزال         -١
  

  حلـــو اجلنايـــات ملـــيح الـــدالل  
   ال األهــل أهــل حــني يبــدو لنــا-٢  

  
  حـــسن حميـــاه وال املـــال مـــال   

   هــون شــكواي اهلــوى عنــده  -٣  
  

  ذل احملــــبني وعــــز اجلمــــال   
   أهــالً وســهالً بوصــال الــضىن  -٤  

  
ــد بالوصـــال       يف حبـــه إذ مل ـجي

   لعلــــين ألقــــاه وقتــــاً إذا-٥  
  

   وجـسمي خيـال    )1382(ما كـان وسـنان      
    

ـي أو إىل وصــليت  -٦ إن مــال عنـ   
  

   مستحسن كيف مال   )١٣٨٣(غصن النقا   
   الح فقــالوا الــشمس ملــا بــدا -٧  

  
  صــبحا ويف الليــل فقــالوا هــالل  

   وحــلّ جرعــاء احلمــى مــرة  -٨  
  

   بالرمــال)١٣٨٤(فطــاب تــشبيبهم  
   يــا رملــة اجلرعــاء مــرت لنــا-٩  

  
   تـسود الليـال    )١٣٨٥(فيك لئـيالت    

ـيالت النقــا حبــذا  -١٠      ويــا أـث
  

ـر بتلــك الظــالل       أيامــك الـغ
    

  ]املنسرح [  :وقال): ١١١ (
ـرام حلــسنكم تــابع  -١    كــل ـغ
  

  وكــل حــسن إلــيكم راجــع     
ـبكم  -٢      وكــل قلــب حــي ـحب

  
ــامع     مـــنعم بالوصـــال أو ـط

  )١٣٨٦() أ / ٣٩ ق(  
  

    

                                                
  ).دوا(نفسھ، مادة . ما یكتب منھ: الدواة - 1379
  ).صفر(نفسھ، مادة . ضرب من النحاس: الصفر - 1380
  .١١١، صالنوادر في اللغةواألنصاري، ). لجن(نفسھ، مادة . الفضة: اللجین - 1381
  ).وسن(نعسان، نفسھ، مادة : وسنان - 1382

  :التخریج
  .١٧٤، صیوانمختار الد): ١١١(

 
 

  ).نقا(، مادة اللسانابن منظور، . الكثیب من الرمل:  النقا- 1383
  ).شبب( نفسھ، مادة .النسیب بالنساء: التشبیب - 1384
  .عثر علیھا في المعاجمنقصد الشاعر بھا لیالیا، ولم : لئیالت  -1385
  ).ب / ٤٣ط  ( -1386
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   قــسمتم احلــسن يف املــالح فمــا-٣
  

  أحـسن مقـسوم حـسنكم شــائع     
   فكيـــف أســـلو وال أزال أرى-٤  

  
  )١٣٨٧(من كل وجه مجـالكم طـالع        

   لـوال هـواكم مــا شـاقين طلــل   -٥  
  

  )١٣٨٨(باخليف ناء عن مقليت شاسـع       
   كــال ولــوال بــروق بــشركم -٦  

  
   الالمع)١٣٩٠( الغضا)١٣٨٩(ما راقين بارق  

   نــال قلــيب الــذي يؤملــه   ال-٧  
  

  إن كــان يومــاً بغريكــم قــانع   
ـال احلبيــب مقتــدر -٨      هــذا ـمج

  
ـائع    ـري كــل امــرئ لــه ـط   صـ

    
  
  
  
  
  
  
  
  ]اتث :[ )١٣٩١(وله): ١١٢(
  )١٣٩٣( الغـوادي  )١٣٩٢( سقى ملـث   -١
  

  ربعــــــاً ألهــــــل ودادي   
  )١٣٩٤( ربعــاً بــسفح املــصلى  -٢  

  
  واديــــــه أطيــــــب وادي  

   أســـري إليـــه وشـــوقي  -٣  
  

  الــــذكر زادي و)١٣٩٥(حــــادي  
   وإن ضـــــللت هـــــداين-٤  

  
  مـــن طيـــب ريـــاه هـــادي   

  )١٣٩٦( يــا أهــل ودي وأــى  -٥  
  

  )١٣٩٧( )انفــرادي(قــصدي وأنــس    
   بنـــتم فوجـــدي علـــيكم -٦  

  
  بــــاق ليــــوم امليعــــاد    

   وحـــق طيـــب التالقـــي  -٧  
  

  وحــــسن عهــــد الــــوداد  
  

                                                
  ).طلع(، مادة تاج العروس الزبیدي، .الھالل: الطالع - 1387
  ).شسع(، مادة اللسان ابن منظور، .المكان البعید: لشاسعا - 1388
 ما یقیم الوزن نابأبرق وھذا تحریف، وبھذه الروایة یختل الوزن والمعنى، لذا أثبت): ف(في األصل  - 1389

  .، ومصدر التخریج)ط(والمعنى من 
  .٤/٢٣٣، معجم البلدان الحموي، .واد بنجد:  الغضا- 1390

  :التخریج
  .وأنس مرادي: ٥البیت. وإن ضلت: ٤، البیت ١٧٥-١٧٤، صانمختار الدیو): ١١٢(

 
  

  .وقال): ط( في - 1391
  ).ملث(، مادة اللسان منظور، ابن. اختالط الظلمة:  الملث- 1392
  ).غدو(، مادة العین الخلیل، .مع غادیة، وھي سحابة تنشأ صباحًاج:  الغوادي- 1393
  .٥/١٦٨، البلدانمعجم  الحموي، .موضع بعینھ في عقیق المدینة: صلى الم- 1394
  ).حدو(، مادة أساس البالغةالزمخشري، . بعثتھ علیھ: من حدا، وحدوتھ على كذا: حادي - 1395
  ).نھي(، مادة  اللسان ابن منظور،.أبلغھ:  أنھى الشيء- 1396
  .مرادي): ط( في - 1397
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   مل يعـــرف الـــصرب عـــنكم -٨
  

  وال اهلــــــدو فــــــؤادي   
   إن كـــان قلـــيب ســـالكم -٩  

  
  )١٣٩٨(ى منــه صــادي فــال ارتــو   

   وإن أردت ســــــــواكم -١٠  
  

ـــت مــــرادي      فــــال بلـغ
   مــا أملــك امليــل عــنكم  -١١  

  
  يــــا مــــالكني قيــــادي    

   حاشــــاكم أن تــــضيعوا -١٢  
  

  فــــيكم مجيــــل اعتقــــادي  
    

  
  
  
  
  
  
  
  ]الطويل [  :وقال): ١١٣(
   أ أحبابنــا ال شــيء ـغـري صــبابيت -١
  

  ووجـــدي إال صـــائر لـــزوال   
  ألنـين  لذاك أحب اهلجـر مـنكم        -٢  

  
  أكــون بــه مــستقبالً لوصــال    

ـزنين يف الوصــل أن مآلــه  -٣      وـحي
  

ـرة ومــالل      )١٣٩٩(إىل فرقــة أو هـج
    

  ]اتث [  :)١٤٠٠( )وقال يف املعىن): (١١٤(
   ملــــا رأيــــت الليــــايل -١
  

  مزيلــــة كــــل حــــال    
   شـــغفت بـــاهلجر مـــنكم -٢  

  
  إذ ينقـــــضي بوصـــــال   

ــض الوصـــل عنـــدي -٣   وبغـ   
  

  مآلــــــه النفــــــصال   
    

  ]البسيط [  : وقال):١١٥(
   أحبابنا كدت أقضي من صـدودكم       -١
  

ـضي الـصد أبقــاين          لكـن ذكـر تق
   وبغض الوصل عندي ذكـر فرقتـه       -٢  

  
  إذ كل شي سوى حـيب لكـم فـاين           

٣-                                                   
  .، وبشكل عمودي مبدوءًا من أسفل)أ / ٣٩ ف(البیت كتب في الجانب األیسر من  ھذا - 1398

  ).صدي( نفسھ، مادة .العطشان: يوالصاد
  ).ملل(، مادة اللسان ابن منظور، .أن تمّل شیئًا وتعرض عنھ: المالل - 1399
  .وقال): ط(في  - 1400

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   فمــا خلــوت وال أيــام وصــلكم-٣
  

  مــن لوعــة وصــبابات وأشــجان   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )١٤٠١() أ / ٤٠ ق(
  ]ط البسي[  :وقال): ١١٦(
   قال العواذل ما هذا الـضالل مبـن        -١
  

  وى يغـرك منـه املنظـر النـضر           
   مغروراً بطلعتـه )١٤٠٢( فقلت إن كنت  -٢  

  
  فلست أول مـن قـد غـره القمـر       

    
  ]اخلفيف [  :وقال يف الشيب): ١١٧(
   موضع الـشيب يف النفـوس كريـه        -١
  

  وهو حـزن مـن أعظـم األحـزان           
  باب ثاين شـ   )١٤٠٣( وإذا كان اخلضب   -٢   

  
ـاين     فنــصول اخلــضاب شــيب ـث

    
  ]الطويل :[ )١٤٠٤( ]رمحه اهللا[وكتب إىل قاضي القضاة مشس الدين بن خلكان ): ١١٨(

                                                
  :التخریج

 ، ق شعر  . رورًا  : ٢ت  : ١، البیت١٦٠ق   / ١٨،  مسالك األبصار ): ١١٦(
  .٦١-٦٠، ص)المطبوع(ي كم ھذا الضالل، و كذا ف: ١البیت . ٤٩

 
 

  ).ب / ٤٤ط  ( -1401
  .كان، وبھذه الروایة یختل المعنى): ط( في - 1402
  .الخضاب، وھذا تحریف، وبھذه الروایة یختل وزن البیت): ط( في - 1403
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   لــئن قــضت األقــدار بالبعــد بيننــا-١
  

  فما أنا بالـسايل هـواكم وال الناسـي           
   ال بليل وال ضحى    )١٤٠٥( وإن مل أزركم   -٢   

  
 يف صــبح )١٤٠٦(أزركــم بليــل الــنقس  

   وإن فاتين سعيي علـى قـدمي لكـم         -٣  )١٤٠٧(قرطاســــــــــــي
  

  ينب قلمي عـين بـسعي علـى الـراس           
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  ]اتث :[ )١٤٠٩( أيده اهللا يف عيد الفطر)١٤٠٨(وكتب إليه): ١١٩(
   يــا ســيداً طــاب أصــالً    -١
  

  وفـــاق علمـــاً وجمـــدا     
   يــا جــامع الفــضل حــىت   -٢  

  
ـز الوصــف عــدا       قــد أعـج

ـــن عيــــداً ســــعيداً-٣   ـ   
  

  أتــــاك يــــزداد ســــعدا  
   لــو كــان يفــصح نطقــاً   -٤  

  
  لقـــال والـــصدق أجـــدى   

ــي -٥   ــري أنـ    عيـــد أتـــى ـغ
  

  لــــذا اإلمــــام املفــــدى  
ــي خـــضوعاً-٦      جعلـــت رـمس

  
   عبــدا)١٤١٠(فــصرت أن تــرض   

   يـــا أيهـــا احلـــرب إن مل  -٧  
  

  أؤد حقـــــك محـــــدا   
ـ  )١٤١١( وقــد-٨      وحقــك أديــ

  
  ــــــته غرامـــــاً وودا   )م(

  
                                                                                                                                       

  ).ط( زیادة من - 1404
  .اراكم): ط( في - 1405
  ).نقس(، مادة اللسان ابن منظور، .المداد:  النقس- 1406
  .٢٤٣، صشفاء الغلیلوالخفاجي، . ٥٢٩، صالمعرب الجوالیقي، .ھ غیر عربيیقال إن أصل:  القرطاس- 1407

  :التخریج
  .مضیة ذات نور: ٣، البیت ١٦٢، صمختار الدیوان): ١٢٠(
  .١٦٣، صمختار الدیوان. ٩٧، ق دیوان الفصحاء): ١٢١(

 
 

  . الضمیر عائد إلى شمس الدین بن خلكان- 1408
  .الفطروكتب إلیھ رحمھ اهللا في عید ): ط(في  - 1409
  .یرض): ط(في  - 1410
  .فقد): ط(في  - 1411
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  ]ث ات:[  البيضاء)١٤١٢(وقال يف السبحة): ١٢٠(
ـ  -١ ــور الـــ    وســـبحة كثـغ
  

  مـــــالح مبتـــــسمات    )م(
   يــــا طاملــــا أذكــــرتين-٢  

  
  احلبيـــــب يف اخللـــــوات  

   ذات نــــور)١٤١٣( مبيــــضة-٣  
  

  حمـــــسوبة احلبـــــات   
   وكيـــف ال وهـــي معـــدو -٤  

  
  دة مـــــن احلـــــسنات   )م(

    
  
  
  
  
  
  
  ]خملع البسيط [  :وقال يف السوداء): ١٢١(
   وســبحة قــد ظللــت أحــصي  -١
  

ـا ثنــائي علــى احل     بيــب ـ  
ـري بــدع   -٢      مــسودة وهــو ـغ

  
  )١٤١٤(إذ كنــت أحمــو ــا ذنــويب  

    
  ]السريع :[ )١٤١٥(وفيها): ١٢٢(
ــا -١ وســـبحة مـــسودة لوـ   
  

  حيكــي ســواد القلــب والنــاظر    
  )١٤١٦ () أ/ ٤١ ق(  

  
    

                                                
  .١٧٩، صشفاء الغلیلالخفاجي، . كلمة مولدة، وھي ما یسبح بھ:  السبحة- 1412
  .مضیئة): ط( في - 1413

  
  :التخریج

 وان . اجري    ) عند(سقطت  : ٢البیت  . ١٦٠ق   / ١٨،  مسالك األبصار ): ١٢٢(
. اجري    : ٢ت  . ٢١/٣٨١، واریخ  . اجري     : ٢البیت  . ٩٦، ق   الفصحاء

ت  : ٢ت . ٣/١٣٦، صیص . اجري  : ٢ت . ٣/٤٢٤، ات 
  .اجريكأنني وقت اشتغالي بھا أعد أیامك یا ھ: ٢، البیت ٢/١٣٥، الكشكول. اشتغالي بھا أعد أیامك یا ھاجري

  .١٦٣، صمختار الدیوان. ١٦٠ق  / ١٨، مسالك األبصار): ١٢٣(

 
 

  .٧٨، صالتعریفاتالجرجاني، . ما یجبك عن اهللا: الذنب: المعنى الصوفي -1
  .وقال فیھا): ط(في  - 1415
  ).ب / ٤٥ط (  - 1416
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ـا  -٢ كــأنين عنــد اشــتغايل ـ   
  

  )١٤١٧( )أيامـك يـا هـاجري     (أعد    
    

  ]الكامل [  :ويف السبحة امللونة): ١٢٣(
  د أنــست بــسبحة أمثاهلــا ولقــ-١
  

ـد        أنــس لكــل مــسبح وممـج
   نظمــت ملونــة وشــرف قــدرها-٢  

  
  فجعلتــها ذخــراً وعقــداً لليــد   

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  ]خملع البسيط [  :وقال يف السجادة): ١٢٤(
   يــا حــسن ســجادة املــصلي  -١
  

  وهـــو ينـــاجي ذاك اجلنابـــا   
   بالــسجود منــه )١٤١٨( مقتربــا-٢  

  
  عنـــد مناجاتـــه اقترابـــا    

  ها دونـــه حجابـــاً  صـــري-٣  
  

  رجـــاء أن يـــسمع اجلوابـــا  
    

  ]الطويل [  :وقال): ١٢٥(
   أ أحبابنا هل لليـايل الـيت مـضت         -١
  

  رجــوع، حملــزون الفــؤاد مــشوقه   
   مييناً لقد أودت بنـا غربـة النـوى         -٢  

  
  )١٤١٩(ومحل ثقل البني غـري مطيقـة        

   وأنــساين البعــد الوصــال وبــره-٣  
  

  فمــن يل بأيــام اجلفــا وعقوقــه؟  
  

                                                
  .، ومصادر التخریج)ط(أیام ھاجري، وبھذه الروایة یختل الوزن،لذا أثبتنا ما یقیم الوزن من ): ف(في األصل  - 1417

  :التخریج
  .مقترنًا بالسجود: ٢، البیت ١٦٣، صمختار الدیوان): ١٢٤(
ن  : ٤ت  . ت : ٢البیت  . ٢١/٣٧٩،  عیون التواریخ ): ١٢٥(

  .فأقضت دموعي: ٦مع عقیقھ، البیت : ٥البیت . إلى أقل الحمى

 
 

  .قترنًا، وھذا تصحیفم): ط( في - 1418
  .، ومصدر التخریج)ط(، وأثبتناه من )ف(األصل  سقط ھذا البیت من - 1419
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ـل احلمــى وظاللــه-٤    أحــن إىل أـث
  

  وأصبوا إىل بـان احلمـى وشـقيقه         
   واذكر عيشا يف عقيق احلمى مـضى       -٥  

  
ـر دمعــي دره يف عقيقــه       فينـث

   وقفت على معىن الوصال الذي خـال      -٦  
  

  فأفنت دمـوعي واجبـات حقوقـه        
   لقد كان مشل األنـس منتظمـاً بـه         -٧  

  
ـل فريقــه       ففرقــه تفريــق ـمش

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ]السريع [  :وقال: )١٢٦(
   وحلـو اللمـى    )١٤٢٠( يا بارد الظلم   -١
  

  وفــاتر اللحــظ ولــدن القــوام    
ـافيتين   -٢      مــا لــذّ يل منــذ ـجت

  
  )١٤٢١(عــيش وال بــلّ لقلــيب أوام   

ـضا  -٣      واهــاً أليــام بــسفح الـغ
  

  مــضت كرامــاً وليــال كــرام   
   إذ مل يزل بدري معـي يف الـضحى         -٤  

  
   الظالم )١٤٢٢()يف(ومل يزل مشسي معي       

   يا طيـف مـن أهـوى إذا جئتـه          -٥  
  

  فقــل لــه عــين بعــد الــسالم   
   كــان زمــان الوصــل حلمــا إىل-٦  

  
   النيـام  )١٤٢٣( )مجيع(أن أيقظ اهلجر      

   فلم أمن من بعـد مـا قـد مـضى           -٧  
  

  إال لكـــي أطلبـــه يف املنـــام  
  

                                                
  :التخریج

  ).٦ و ٥: (، ورد البیتان١٦٠ق  / ١٨، مسالك األبصار): ١٢٦(

 
  

ھ             :  الّظلم - 1420
  ).ظلم(، مادة اللسانابن منظور، . ن شدة البریق والصفاءسواد م

  ).أوم(نفسھ، مادة . العطش:  األوام- 1421
  ).ط(، وأثبتناھا من )ف( سقطت من األصل - 1422
  .، ومصدر التخریج)ط(، وأثبتناھا من )ف( سقطت من األصل - 1423
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ــيلين حـــزام الـــصبا -٨    ومل متـّ
  

  )١٤٢٤(لــوال ظبــاء يــرتعني احلــزام  
    

  :)١٤٢٦( )ملغزاً( اهللا تعاىل )١٤٢٥( )أيده( مشس الدين بن خلكان وكتب إىل قاضي القضاة): ١٢٧(
  ]الطويل [ 
   لك اخلري ما اسم إن ذكرت له وصفا        -١
  

  يكن هو إن أسقطت من وصفه حرفا         
   ويرجع بالتصحيف وصفي ووصـفه     -٢  

  
  بيانك أو حـسنا يروقـك أو ظرفـا          

   مسماه يبـدو فيـه للعـني ظـاهراً         -٣  
  

ـا ذاتــه ختفــى     حماســن شــىت إـمن
   إذا قبــل اهللا الكــرمي تــضرعي  -٤  

  
  يرى منه مع وصف له كامـل ألفـا          

    
  
  
  
  
  )١٤٢٧() أ / ٤٢ ق(
  ]اخلفيف [  :وقال): ١٢٨(
   يل حبيــب حلــو املعــاين مجيــل-١
  

  تــارة هــاجر وأخــرى وصــول    
   فكـل سـرور    )١٤٢٨( حل قليب العاين   -٢  

  
ـول      حــل فيــه، وكــل هــم ـحي

   لــيس فيــه مــا يــشتكيه حمبــو -٣  
  

ـ   )م( ه حبيــب ملــول ه ســوى أنـ  
   قلــت مــاذا املــالل قــال جميبــاً-٤  

  
   اخلليـل  )١٤٢٩( )ميل(حاش للحب أن      

   لو تعاطيت أنت وصـلي واصلــ       -٥  
  

  )م(
)  

  ـــت فوصــلي لطــاليب مبــذول
   لو سـلمنا مـن الوشـاة لـدامت         -٦  

  
  )١٤٣٠(لذّة الوصل والوشـاة الغفـول       

    
  ]املتقارب [  :وكتب لقاضي القضاة مشس الدين بن خلكان يف عيد الفطر): ١٢٩(
   تــصرم شــهر الــصيام الــذي -١
  

   )١٤٣٢( خالتـه  )١٤٣١(أتاك فـسددت    
                                                  

  .١/٤٣٠، قصد السبیلالمحبي، . بضم الحاء، شعبة من شعب نغمة الحجاز:  الحزام- 1424
  .رحمھ): ط( في - 1425
  ).أیده اهللا تعالى(كتبت بشكل عمودي مائل، مبدؤًة من األسفل، بجانب عبارة ): ف( في األصل - 1426
  ).أ  / ٤٧ط  ( - 1427
  ).عنا( مادة ،اللسانابن منظور، . األسیر: العاني - 1428
  .یمیل): ط( في - 1429
  .العقول): ط( في - 1430
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ــودك إمـــساكه-٢    غمـــرت ـجب
  

  وعمــرت بالنــسك ســاعاته    
   وقــد جــاءك العيــد لــوالك مل -٣  

  
   حماســن هيئاتــه )١٤٣٣( )يــتم(  

ــت رتبتـــه بـــاحلالل-٤      وكملـّ
  

ــرت بـــاخلري خرياتـــه      وكـث
ـال لــك اهللا حــسن البقــاء -٥      أـط

  
  تهبلذاتـــــه وســـــعادا   

   وال زال يهــدي إليــك الزمــان -٦  
  

  حماســـن ســـائر أوقاتـــه    
   ويأتيــك مــن كــل وقــت أتــى-٧  

  
ـــده دون آفاتــــه     )١٤٣٤(فواـئ

    
  
  
  
  
  ]اخلفيف [  :)١٤٣٥(وكتب إليه): ١٣٠(

   دمــت ذا نعمــة وعــز مــشيد -١
  

  وهنــاء يف كــل وقــت جديــد    
   ورضــى كامــل وعمــر طويــل -٢  

  
ـىن وافــر وجــود مديــد       وـغ

  هلنـاء علـى التحــ      بوجود املوىل ا   -٣  
  

  ـقيق ال زلـت ذا وجـود سـعيد          )م(
ـا العيــد يف وجــودك لــوال -٤      إـمن

  
  طلعة الشمس مل يكـن يـوم عيـد          

    
  ]اخلفيف [  :)١٤٣٧( وقد تويف بقوص)١٤٣٦(وقال يرثي العماد بن احلنفي): ١٣١(

 )١٤٣٨( يــا نــسيم الــصبا وصــوب-١
  )١٤٣٩(العهـــــــــــــاد

  واصــالً قــرب ســاكن يف الفــؤاد    
  سيم مبـا للــ     حيه أنـت يـا نـ       -٢  

  
 )١٤٤٠(ـطيب يعـزى مـن طـارف        )م(

  )١٤٤١(وتــــــــــــالد
                                                                                                                                       

  ).سدد(، مادة نفسھ .ھو الصواب والقصد من القول والعملالتسدید، التوفیق للسداد، و:  سددت- 1431
  ).خل( مادة ،العینالخلیل، . جمع خّلة، وھي الخصلة: ت خال- 1432
  .تتم): ط( في - 1433
ادة  ر  صاغاني،  .ة    ھي عرض مف وجمع آفة،   :  آفات - 1434

  ).أوف(
  .بن خلكان الضمیر عائد إلى شمس الدین - 1435
ن   .صادر    : بن الحنفي  العماد   - 1436

  .انھ أحد شیوخ ابن الخیمي) ١٢(البیت 
وي،  . ًا                 :  قوص - 1437

  .٤/٤٦٩، معجم البلدان
  ).صوب(، مادة تاج العروسالزبیدي، .المطر:  الّصوب- 1438
  ).عھد(نفسھ، مادة .أمطار الربیع بعد الوسمي:  العھاد- 1439
  ).طرف(، مادة اللسانابن منظور، . ما استحدثت من المال واستطرفتھ:  الطارف- 1440
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ـراه -٣    وتعاهــد صــوب العهــاد ـث
  

ـادي      رائحــا بالــسقيا عليــه وـغ
  ٤-        واقضيا حق من قضى وقـضى حـق   

  
ـسن اجتــهاد   )م(   العــال ماشــياً ـحب

   واســعدا وانعمــا بقربكمــا منـــ-٥  
  

   املرتـاد  )١٤٤٢( )روضة(ـه فقد كان      )م(
ـده كامــل لــست وســبع  -٦      ـجم

  
  هــو يف اــد بــدر مث هــادي ف  

      )١٤٤٣ ()أ  / ٤٣ق (  
   احملـاق لـدى ذا     )١٤٤٤( ولئن غالـه   -٧
  

  ك فــأمر جــرى علــى املعتــاد   )م(
ـى إىل أن -٨      مل تــزل روحــه تزكـّ

  
   وصل عـامل األجـساد     )١٤٤٥(أنفت  

   يا سـقى اهللا بلـدة لعمـاد الــ          -٩  
  

  )١٤٤٦(ـدين فيها مثوى وطى املهـاد       )م(
ـ  إا لـيس يف الـبالد هلـا          -١٠     شبـ

  
  )١٤٤٧(ـه كما جاء فهي ذات العماد       )م(

   وعليــه أزكــى الــسالم وملــه -١١  
  

  يا سـالمي وقـل لـه عـن ودادي           
   هل جـزاء الـذي أفـادك خظّـاً         -١٢  

  
  حــسناً نــسخ قربــه بالبعــاد    

   وشفيق عليـك غادرتـه وهــ       -١٣  
  

   عدو الرقـاد   )١٤٤٨(ـو صديق الظنا    )م(
   قلبــه لألســى وعينــاه للدمـــ-١٤  

  
  عينــه للــسهادـــع وأجفــان   )م(

 قد دفنت فـصار     )١٤٤٩( يف صعيدين  -١٥   
  الــــــــــــــــــ

 )وبـادي  ()١٤٥٠(حزن حزنني مستجن    )م(
   إن تصربت عنـه    )١٤٥٢( شرف الدين  -١٦  )١٤٥١(

  
  فهــو مــن شــيمة الــنيب اهلــادي  

   ولــئن مل تــصرب فلــست ملومــاً-١٧  
  

  فعن العـني عـز صـرب الـصادي          
    

  :)١٤٥٣( ]رمحه ااهللا[ضه وكتب إىل قاضي القضاة مشس الدين بن خلكان يف مر): ١٣٢(
                                                                                                                                       

  ).تلد( نفسھ، مادة .م من حیوان وغیره یورث عن اآلباءكل مال قدی:  التالد- 1441
  ).ط(ھا من نا، وأثبت)ف( طمست في األصل - 1442
  ).أ  / ٤٨ط  (- 1443
  ).غول(أھلكھ وأخذه من حیث لم یدر، نفسھ، مادة :  غالھ- 1444
  ).أنف(نفسھ، مادة . انفقت، وھذا تصحیف، وأنف استنكف): ط(في  - 1445
  ).مھد(نفسھ، مادة . الفراش: المھاد - 1446
ة  : اد . ٧: ة   ". اد إرم : "الى       - 1447

ذھب       
  .٤/٣٥٤، تفسیر النسفيالنسفي، . والفضة، وأساطینھا من الزبرجد والیاقوت، وفیھا أصناف األشجار واألنھار

ن  . احبھ       : ك  . ى، وھي لغةالضن): ط(في   - 1448
  .٨٢ / ٢، الخصائصجني، 

  ).صعد(، مادة اللسانابن منظور، . األرض الطیبة: الصعید األول - 1449
  .٣/٤٦٣، معجم البلدانالحموي، . بالد واسعة كبیرة بمصر: صعید مصر:  الصعید الثاني-

  ).جنن(نفسھ، مادة . ترمست: مستجن - 1450
  ).مستجن(كتبت بشكل عمودي مائل مبدوءة من األسفل، بجانب ): ف(في األصل  - 1451
  .لقب العماد بن الحنفي - 1452
  ).ط(زیادة من  - 1453
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  ]جمزوء الكامل [  

   يــا أيهــا الــصدر الــذي   -١
  

ـص بالــسر العظــيم        قــد خـ
   يـــا كـــامالً يف خلقـــه  -٢  

  
ـل مــن خلــق كــرمي        مل ـخي

ــار إن  -٣      يـــا طيـــب اآلـث
  

  )١٤٥٤(ن نفوســنا بــك يف نعــيم   
ـ -٤      أنــت النــسيم بلطــف أخــ

  
ـدا عمــيم    )م(   ـــالق ونفــِع ـغ

   والعـــني أنـــت مكـــرم  -٥  
  

ــدي إ   ىل النـــهج القـــوميـ  
   ال بـــأس فيمـــا قـــد أمل  -٦  

  
  م وزال مـــن مـــرض ســـليم  )م(

  ٧-حاشـــى لنفـــسك أن يلـــم   
  

  )١٤٥٥(جبــسمها ـغــري النعـــيم   
   فمالحـــة مـــرض العيـــو -٨  

  
  )١٤٥٦(ن، وصــحة مــرض النــسيم  )م(

   لكـــن نفـــسك بـــالعال  -٩  
  

ـسم الكــرمي      شــغلت عــن اـجل
   حـــىت إذا كملـــت بأنــــ-١٠  

  
  ــــواع املعـــارف والعلـــوم  )م(

ـ -١١      رجعــت إىل تكميــل جــس
  

  ــــمك بـــاملزاج املـــستقيم  )م(
   فتـــهن صـــحتك الـــيت -١٢  

  
ـسوم     ـا كــل اـجل صــحت ـ  

   وــن عامــاً قــد أتــى   -١٣  
  

  متـــهلل املـــرأى وســـيم    
   مــآلن مــن فــرح بطــو   -١٤  

  
ــوم  )م(   ل بقـــاك مـــسعود النـج

   شـــوقاً إليـــك هاللـــه  -١٥  
  

  )١٤٥٧(أضــحى كعرجــون قــدمي   
   أنـــا مثلـــه عبـــد لكـــم-١٦  

  
  دكـــــم ود احلمـــــيموأو  

ـ -١٧   ـي فيــك بالــ وحــديث حبـ   
  

ـى مــن قــدمي     )م( إخــالص أـ  
    

  ]خملع البسيط : [ )١٤٥٨(وكتب إليه): ١٣٣(
  )١٤٥٩( )أ  / ٤٤ق ( 

   مــوالي شــهر الــصيام واىف  -١
  

ــك      وهـــو مـــشوق إىل لقاـئ
   يأمرنـــا بالـــصيام شـــكراً -٢  

  
ــــك     لنعمـــــة اهللا يف بقاـئ

                                                  
ة  )أ / ٤٣ف ( كتب ھذا البیت في الجانب األیسر من       - 1454

  .القصیدة
  ).٨(جاء ھذا البیت بعد البیت ): ط(في  - 1455
  ).٦(جاء ھذا البیت بعد البیت ): ط(في  - 1456
: ة . س  ". دیم   : "في ھذا البیت إشارة إلى قولھ تعالى     - 1457
٣٩.  

  .الضمیر عائد إلى شمس الدین بن خلكان - 1458
  ).أ  / ٤٩ط (  - 1459
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   الزلـــت يف العـــز ذا ارتقـــاء-٣
  

ــك والعـــز      يعتـــز بارتقاـئ
   تبلـــغ أمثالـــه ســـعيداً   -٤  

  
ـك )١٤٦٠(بكبــت      أعــداء أولياـئ

   فمــا ملــوالي مــن عــدو   -٥  
  

ـك       والنــاس كــل علــى والـئ
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ]اخلفيف : [ )١٤٦١(وكتب إليه): ١٣٤(
   دم كـــثري اهلنـــاء واألعيـــاد-١
  

ـاد      )١٤٦٢(وكــثري األحبــاب واألـجن
ـزك فيــه -٢      كــل وقــت عيــد بعـ

  
  ألعـادي ل )١٤٦٣(أنت بالقهر نـاجز     

   رحب ناديك كعبة الفضل والفـضـ      -٣  
  

ـف األذى ونيـل املـراد         )م(   ـل، وك
ـيج األنــام والكــل داع -٤      واحلـج

  
  بــدعاء حيميــك مــن كــل عــاد  

ـ -٥      كعبــة واجــب إجابــة داعيــ
  

 أو  )١٤٦٤(ـها علـى كـل حاضـر        )م(
   كـل وقـت وقــت لتأديـة الفــر   -٦  )١٤٦٥(نــــــــــــادي

  
   املعتــاد)١٤٦٦(ض بأعمـال نــسكها   )م(

ـن يف كــل وقــت  فبهــذ-٧   ا ـ  
  

  شـــامالً للـــشهور واألعيـــاد  
                                                  

  ).كبت(، مادة اللسان منظور، ابن. الّصرع: الكبت - 1460
  :التخریج

  .١٦١، ص مختار الدیوان): ١٣٥(

 
 

  .الضمیر عائد إلى شمس الدین بن خلكان - 1461
). ط(ن        ): ف(ل   - 1462

  ).نجد(، مادة اللسانابن منظور، . جمع نجد، وھو الشجاع الماضي فیما یعجز عنھ غیره: واألنجاد
ل     : من المناجزة، والمناجزة في القتال    : ناجز - 1463

  ).نجز(نفسھ، مادة . كل واحد منھما صاحبھ أو یقتل أحدھما
  ).حضر(نفسھ، مادة . المقیم في المدن والقرى: الحاضر - 1464
  ).بدا(نفسھ، مادة . الذي یكون في البادیة: بالنون، والبادي) نادي(بادي، وتروى : )ط(في  - 1465
  ).نسك(نفسھ، مادة . العبادة والطاعة وكل ما تقرب بھ إلى اهللا: الّنسك - 1466
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  ]دوبيت : [ )١٤٦٧(وكتب إليه): ١٣٥(
   يا من عادات كل مـن جـاء إليـه          -١
  

  بسط اليـد بالـدعاء والـرب لديـه           
  )١٤٦٨( )به( العيد كذاك قد أتى فاهن       -٢  

  
  بني يديه  )١٤٦٩(قد أحسن بسط عشره     

    
  ]السريع : [  وقد خلع عليه)١٤٧٠(وكتب إليه): ١٣٦(
   يــا كعبــة القــصاد يأتونــه   -١
  

  رجـــالً ملـــبني وركبانـــاً    
   يرجـــون إذ يـــأتون مـــن -٢  

  
  عدلــه وعلمــه أمنــاً وإميانــا    

ـده)١٤٧١( ميينــه الــركن-٣      ومــن ـجم
  

   قــد شــيد أركانــا)١٤٧٢(البــاذخ  
   وبابـــه ملتـــزم الوفـــد  -٤  

  
  يـــسلونه عفـــواً وإحـــسانا   

 )أهـديت ( قد   )١٤٧٣( واخللعة الكسوة  -٥  
)١٤٧٤(  

ـز ســـلط   ــن عــ   اناإليـــه ـمم
   يــروم مهــديها علــى شــأنه  -٦  

  
  أن يفعـــل اهللا لـــه شـــانا   

  ]اخلفيف: [ وقال): ١٣٧(  
   واالنكـسار  )١٤٧٥(  يف مقام اخلضوع   -١
  

  ـطـار يب الوجــد يف أجــل مطــار   
   مل أزل خاضـــعاً إىل أن تفانـــت-٢  

  
  )١٤٧٦(نسبيت واستدرت يف األوطـار      

   فتــأتى بالكــل حــسن اتــصايل -٣  
  

  وتعالت عـن مـوطن احلـر داري         
  ]الطويل : [ وقال): ١٣٨(  

   خليلي وبعد الدار قـد حـال بيننـا         -١
  

ـة   وتــذكر )١٤٧٧(ومل يبــق إال حنـ   
  

                                                
  .الضمیر عائد إلى شمس الدین بن خلكان - 1467
  .یج، ومصدر التخر)ط(وقد أثبتنا ما یقیم الوزن من ). ف(بیاض في األصل  - 1468
  .كنایة عن الكرم - 1469
  .الضمیر عائد إلى شمس الدین بن خلكان - 1470
  ).ركن(نفسھ، مادة . الناحیة القویة وما تقوى بھ من ملك وجند وغیره: الركن - 1471
  ).بذخ(نفسھ، مادة، . العالي: الباذخ - 1472

  :التخریج
  ).٣ و٢(، ورد البیتان ١٦٠ق  / ١٨، مسالك األبصار): ١٣٨(

 
  

  ).كسا(، مادة اللسانابن منظور، . للباسا: الكسوة - 1473
  ).ط(سقطت من  - 1474
  .٧١، صالتعریفاتالجرجاني، . الخوف الدائم في القلب: الخضوع: المعنى الصوفي - 1475
ي، . سانیة : وطر: صوفي - 1476
  .٤٤٥، صاللمع
ن  . شفقة  : ة ). ط(ن      حسنة): ف(في األصل    - 1477

  .الحنین، كما یفھم من سیاق البیت: والمقصود بحّنھ) حنن(، مادة اللسانمنظور، 
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   تظن فدتك الـنفس عنـدي تغـري        -٢
  

  صدقت، ولكن كيـف ذاك الـتغري        
      )١٤٧٨ ()أ  / ٤٥ق(   

ـا-٣ ـريت ســقماً يف هــواك وإـمن    تـغ
  

ـري       عــن الــود ال واهللا مــا أتـغ
   فكم صحف أودعتها مـن صـبابيت       -٤  

  
  )١٤٧٩(غرائب عزت أن يراهـا كـثري        

  ٥-    ـة    )١٤٨٠( وكم يل يف طيبا من حتيالص   
  

  يــرق لرياهــا النــسيم املعنــرب    
   وأســتخرب الركبــان عنــك تعلــال-٦  

  
  وهل حتسن الركبـان عنـك ختبـر         

   أحتسب وداً صح يف احلـب أصـله        -٧  
  

ـر   ـره يــا صــاح عنــك مغيـ يغيـ  
   علــي وإن مل تنــصفوين أنــين  -٨  

  
  )١٤٨١(بكم أحيا وأقضي وأنشر   على ح   

    
  
  ]البسيط : [ وقال): ١٣٩(
   عسى نـسيم الـصبا النجـدي خيـربين         -١
  

   على اجلرعاء من ميـن      )١٤٨٢(أخبار حبي   
ـد فــأذكرين-٢      ســرى نــسيم صــبا ـجن

  
  وما نـسيت قـدمي العهـد والـوطن          

   أســر للــنفس أســراراً مكرمــة   -٣  
  

ـا أذين     عــن األحبــة مل تعلــم ـ  
   كي أصوم  )١٤٨٣( وجدي  كم رمت أكتم   -٤  

  
  لوال نسيم الصبا النجـدي يفـضحين         

ـي بردتــه   -٥      إذا ســرى بــارداً يف ـط
  

  )١٤٨٤(نشر من احلي يطـويين وينـشرين        
   وكــم أرقــت ملــسراه وإنّ لــه   -٦  

  
  )١٤٨٥(لطفاً يفرق بني اجلفـن والوسـن        

ـزت رسـائلهم         -٧      ناجى بأخبـار مـن ع
  

 )تؤدي بنطق النـاطق اللـسن     (عن أن     
   مسعت وال شاهدت من حسن    )١٤٨٧( )وما( -٨  )١٤٨٦(

  
  إال ومنــهم معــاين ذلــك احلــسن   

                                                  
  ).أ  / ٥٠ط ( - 1478
ن  بیع                    : كثیر - 1479

شھورین،         . جعثمة ابن سعد بن ملیح بن عمرو   
 / ٩، اني بھاني،  : ر . (ك ١٠٥توفي سنة . وصاحبتھ عّزة، وإلیھا ینسب  

  ).٥٠٨-٥٠٧ و ١/٥٠٣، لشعراءالشعر واوالدینوري، . ٢/٥٤٠، طبقات فحول الشعراء، والجمحي، ٤-٣
  ).طوي(، مادة اللسانابن منظور، . نقیض النشر: الطي - 1480
  ).نشر(نفسھ، مادة . عاش بعد الموت: من نشر، ونشر المیت: أنشر - 1481
  .حّي): ط(في  - 1482
  .وجدًا): ط(في  - 1483
  ]البسیط : [ یالجظ في عجز ھذا البیت تأثر الشاعر بصدر بیت أبي الحسن القزویني - 1484

  شرني  
  

  وج    
  .٢/١٦١، یتیمة الدھر. الثعالبي  

  ).وسن(، مادة اللسانابن منظور، . أول النوم: الوسن - 1485
  ).ط(تردي ببطن الباطن اللسن، وبھذه الروایة یختل المعنى، لذا أثبتنا ما یقیم المعنى من ): ف(في األصل  - 1486
  .الو): ط(في - 1487
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   لوالهم مل أقف والـصحب قـد رحلـوا       -٩
  

  بالــدار، وأســلها عنــهم وتــسألين  
   وال ألفــت الظبــا لــوال لواحظهــا -١٠  

  
   حتـدثين  )١٤٨٨( )أجيادها عنهم (وحسن    

   يا حبذا ساكن اجلرعـاء مـن سـكن         -١١  
  

  سكن اجلرعاء من    )١٤٨٩( )ساكن(وحبذا    
   جــار ودار وعــيش مل أجــد عوضــاً-١٢  

  
ـن   ـار وال عــيش وال وـط   عنــهم ـجب

   أحبابنــا كــم أداري عــنكم ســفها-١٣  
  

ـالل والــدمن      قلــيب مبثلــي واألـط
   أرجو بذاك غليل الـصدر مـن هلـب         -١٤  

  
  جهالً وأطلب روح الروح مـن وثـن         

   يا هاجرين كمـا اختـرمت وال حـرج         -١٥  
  

  مل أكن  فإين كما اخترت     )١٤٩٠( )كونوا(  
   ال الوصل منكم وال قـرب الـديار وال          -١٦  

  
  عيـشي مبنعــرج الـوادي وال وـطـين    

 )فمـن ( ال بأس إن هنت فيكم باجلفـاء   -١٧  
)١٤٩٢ ()١٤٩١(  

ـز مل يهــن      هوانــه فــيكم يــا عـ
    

  
 )١٤٩٤(  ميدح الشيخ شهاب الدين السهروردي)١٤٩٣( ]تعاىل[وقال وهو مبكة شرفها اهللا ): ١٤٠(

  ]مل الكا [ :قدس اهللا روحه
ـل وجــدي فــيكم-١    شــوقي إلــيكم مـث
  

  أبــداً يزيــد حــضرمت أو غبــتم    
   والقلب أصـىب مـا يكـون لوصـلكم         -٢  

  
ـجم          )١٤٩٥( واجلسم أضىن واملـدامع س

      )١٤٩٦ ()أ  / ٤٦ق (   
   ووحقكــم مل يطــف دمعــي ال وال -٣
  

  بــرد الــصبا نــاراً بقلــيب تــضرم   
                                                  

  .أجیادھم عنھا): ط(في  - 1488
  .منزل): ط(في  - 1489
  .كوني): ط(في  - 1490
  .وال): ط(في  - 1491

 
  :التخریج

ت  . ى  : ٦ت   : ٣البیت . ١٧٨-١٧٧، ص مختار الدیوان ) : ١٤٠(
. رم   : ١٠ت  . تھم وارح      : ٩البیت  . عن أن أقول إلیكم   : ٨

ة  : ٣٠ت  . م : ٢٩ت  . وا  : ٢٨ت  . م  : ٢٥ت   . من حیكم : ١٢البیت  
  .جاءت في نھایة صدر البیت مما أدى إلى اختالل وزنھ) عملي(

 
 

  ).ط(زیادة من  - 1493
 بن عبد اهللا بن محمد بن عمویھ، واسمھ عبد اهللا أبو حفص عمر بن محمد: الشیخ شھاب الدین السھروردي - 1494

یخًا      . صدیق )شھاب الدین السھروردي (البكري الملقب   
ـ،  ٥٣٩نة    ". ارف  "كتاب : ولھ توالیف حسنة من أشھرھا. صالحًا ورعًا متصوفاً 

، ة األربویري، . ٤٤٨ – ٤٤٦ / ٣، انان،  : ر. (ـ٦٣٢ نة 
٢٩/١٩٢.(  

  ).سجم(، مادة اللسانابن منظور، . انصب: انسجم الدمع - 1495
  ).ب  / ٥١ط (  - 1496
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   كال وال سـكن الـذي هـو سـاكن          -٤
  

  نني إلـيكم  يف القلب مـن قلـق احلـ         
   وأنا الـذي مل يـسله مـا يفعـل الــ        -٥  

  
  أحبــاب فيــه ومــا تقــول اللــوم   )م(

   يــا مــن يقــربين التــذكر واملــىن  -٦  
  

  عنــهم، وتبعــدين املهامــه عنــهم   
   ومــن انتــهى طلــيب إلــيهم وانتــهى-٧  

  
  فــاآلن مــايل مطلــب إال هــم    

   كلــي لكــم متوجــه ويــصدين   -٨  
  

  )١٤٩٧( )لـديكم (إجاللكم عن أن أقول       

  وقدري حابـسي   )١٤٩٨(  فالشوق حيدوين  -٩  
  

 )١٥٠٠( )واجلوانح ()١٤٩٩( )منجد(والقلب   

ـوف ملبيــاً  -١٠  تتــــــــــــــــهم    بــديار حــسنكم أـط
  

  )١٥٠١( داعي الغرام وعن سواكم حمـرم       
   وببــاب جــودكم وقــويف دائمــاً -١١  

  
  كلفــي يقبلــه وفقــري يلــزم     

   ومعلــل قلــيب بلمعــة بــارق   -١٢  
  

   ونــسمة تتنــسم)١٥٠٢( مـن حــيكم   
  اشــى مجيــل ـمجـالكم أن جتعلــوا ح-١٣  

  
  اآلمــال واآلالم حظــي مــنكم    

   إىل مــىن)١٥٠٣(  ســقياً لنعمــان األراك-١٤  
  

  )١٥٠٥(  وزمزم )١٥٠٤( ومعامل فيها احلطيم    
   وديــار أنــس بــالعقيق أحبهــا  -١٥  

  
  ورىب عليهــا آل علــوة خيمــوا    

   وبــضجة الركبــان يف بطائحهــا  -١٦  
  

  طربــاً إذا مــا شــارفوه وســلّموا   
ـت الفــوز يف الــدارين إذ فيهــا-١٧      بلـغ

  
  وافيــت خــدمتكم وكنــت وكنــتم  

   يا سـيدي مـاذا أقـول ومـا الـذي      -١٨  
  

ـر يف عــالك وأنظــم      أســطيع أنـث
   وبكــم ـجيـلّ الوصــف ال أنــتم بــه-١٩  

  
  وتقــوم أركــان العــال ال زلــتم    

ـرية -٢٠      مل أذكــر امسكــم الــشريف لـغ
  

ـي عليــه أن يفــوه بــه فــم      منـ  
  ت مقـــصراً إين إذا بالـغــت كنـــ-٢١  

  
  يف مـدحكم فلــزوم عـجـزي أســلم   

   وإذا تـــوهم يف الثنـــاء مكانـــة-٢٢  
  

  قــصوى فــأنتم فــوق مــا يتــوهم  
   يا عـديت لغـدي ويـومي والذيــ         -٢٣  

  
  ـن م أصول على الزمـان وأحكـم         )م(

   عطفــاً علــى مــن عاقــه مقــداره-٢٤  
  

  عــن أن يقــر بــه اجلنــاب األكــرم  
  

                                                
  .إلیكم): ط(في  - 1497
  ).حبر(، مادة اللسانابن منظور، . سّرني: یحبرني، وأحبرني في األمر): ط(في  - 1498
  .ینجد): ط(في  - 1499
  الجوارح): ط(في  - 1500
  .یحرم): ط(في  - 1501
  ).ط(حّركم، وھذا تصحیف، لذا أثبتنا ما یقیم المعنى من ): ف(في األصل  - 1502
. ائف   ) صلى اهللا علیھ وسلم(واد ینبتھ ویصب إلى وّدان، بلد غزاه النبي : نعمان األراك  - 1503

  .٥/٣٣٩، معجم البلدانالحموي، 
  .٣١٥ / ٢نفسھ، . بمكة، وھو مابین المقام إلى الباب: الحطیم - 1504
  .٣/١٦٦نفسھ، . البئر المباركة المشھورة: زمزم - 1505
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   وقضت عليـه بـأن يفـارق ظلّكـم         -٢٥
  

ـور وحتكــم      قــسراً ضــرورات ـجت
   ظامي الفـؤاد لعـذب مـاء بـاللّوى         -٢٦  

  
  ماضي حسام الوجـد مغـرى مغـرم         

   عودوا علـى ضـعفي بنظـرة رمحـة         -٢٧  
  

ـم       وهــدى فــأنتم للهدايــة أـجن
   وارثوا وجـودوا، وارفقـوا وتعطفـوا       -٢٨  

  
   واسجريوا وارمحوا  )١٥٠٦( وارعوا ورقوا،   

  )١٥٠٨( بالضراعة خرقـةً   )١٥٠٧( إين ألسأل  -٢٩  
  

  )١٥٠٩(يسمو ا قدري الضئيل ويوسـم       
  )١٥١٠( ووصية مـنكم يكـون حبـسنها       -٣٠  

  
   وــديين ملــا ال أعلــم)١٥١١(عملــي  

   فمــىت صــرفتم مــن عنــايتكم إىل -٣١  
  

ـنم       فقــري نــصيباً مل يفــتين املـغ
      )١٥١٢ ()أ  / ٤٧ق (   

   ال أعــدم اهللا الوجــود وجــودكم -٣٢
  

ـا قــد نلــتم       أبــداً ومــتعكم ـمب
ـ -٣٣   ـا  وأنــالين مـ نكم ســعادات ـ  

  
  مــا زال يوعــدين رجــائي مــنكم   

    
  ]الكامل : [ )١٥١٣( ]تعاىل[وقال يف الشيخ والده رمحه اهللا ): ١٤١(
    مل تـــوف أشـــواقي وال لوعـــايت-١
  

  حــق اهلــوى لكــم وال عــربايت    
   مــع أن أيــسر مــا عــدمت بلــوعيت-٢  

  
  روحي وأهـون مـا وجـدت ممـايت          

ـز وصــاهلم أن يــشترى -٣      يــا مــن يعـ
  

ـاتب     )١٥١٤(نفــائس األمــوال واملهـج
   جهــد الــصبابة يف هــواكم ســلوة -٤  

  
ـذات       وايــة البلــوى مــن اللـّ

  
                                                

، )ط(ن      ): ف(في األصل    - 1506
  .ومصدر التخریج

  .، ومصدر التخریج)ط(الروایة یختل الوزن، لذا أثبتنا ما یقیم الوزن من ألسل، وبھذه ): ف(في األصل  - 1507
ام          : أحدھما: ثوب خاص یلبسھ الصوفیة وھو قسمان     : الخرقة - 1508

ي ن المعا   : اني. صرف . ھ
صوف     . میًا   . ببركتھا، ویقال لھا خرقة التبرك وخرقة التشبھ     

  .٦١ / ٢، كشاف اصطالحات الفنونالتھانوي، . فھو مرید حقیقي
  ).وسم(، مادة اللسانابن منظور، . جعل لنفسھ سمة یعرف بھا: اتسم الرجل: یوسم - 1509
  .لحسنھا): ف(في األصل  - 1510
  .، ومصدر التخریج)ط(علي، وھذا تصحیف، لذا أثبتنا ما یقیم المعنى من ): ف(في األصل  - 1511

  
  

  )١٤-١(بیات تخریج األ
ت  . وك  : ١١ت  ). ٨(ت      ٣٧٥ / ٢١،  عیون التواریخ ): ١٤١(

  .فسقام جسمي: ٦البیت . ١٧٩ -١٧٨، ص  الدیوانمختار. بمغرب لحنھا: ١٤البیت . واألرض آخذة: ١٣

 
 

  ).ب  / ٥٢ط (  - 1512
  ).ط(زیادة من  - 1513
  ).مھج(، مادة اللسانابن منظور، . جمع مھجة، وھي دم القلب أو خالص النفس: المھجات - 1514
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ـضىن     )١٥١٥( وفوات -٥    جسم الصب آفات ال
  

  يف حــبكم مــن أعظــم اآلفــات   
   جسمي يف هواكم صحيت الـ)١٥١٦( وسقام-٦  

  
  كـربى، ومـويت فيـه عـني حيــايت      )م(

   ومعاهــد فيهــا عهــدت إىل اهلــوى -٧  
  

    ـا عرفـايت  وعرفـت حـب ١٥١٧(كم(  
   فآداء نـسكي يف الوقـوف ـا وقـد          -٨  

  
ـا ميقــايت     كانــت إلحرامــي ـ  

   كـم يل ـا مــن وقفـة مـع أهلــها    -٩  
  

  كرمت وكم للـدهر مـن غفـالت          
   فعلــى معاملهــا الــسالم وجادهــا -١٠  

  
   على األجـراع واهلـضبات     )١٥١٨(سحاً  

ـول الــروض يف أرجائهــا-١١      غيــث ـحي
  

ـ      راتحلــالً علــى عرصــاا عطـ
ـا وأو  -١٢   ويقــيم أعــراس الربيــع ـ   

  
  قــات اهلنــا ومواســم اللــذات    )م(

   فــاألرض آخــذة زخــارف نبتــها -١٣  
  

  )١٥١٩(والطري منـشدة علـى العـذبات      
    

  
   مــن كــل مطربــة مبعــرب حلنــها-١٤
  

  طربــاً مييــل معــاطف البانــات    
   وكأنهــا ملــا تــألّف ســجعها   -١٥  

  
  متـــشاجرات يف ذرى الـــشجرات  

 )١٥٢١( ان دمعي يف الغـوير     )١٥٢٠ ()ولو (-١٦  
  يكـــــــــــــــــون يف 

  تلك الـديار غنيـت عـن دعـوايت          
   دمع علـى سـفح الغـوير سـفحته         -١٧  

  
ـالت      شــوقاً إىل زمــن بــذي األـث

   أيــام مــا ريــع الوصــال جبفــوة -١٨  
  

ـل  اللقــا بــشتات      فيهــا وال ـمش
ـة مــا خلــت-١٩   وديــار منعــرج الثنيـ   

  
  منــهم وال امــتألت مــن احلــسرات  

  يف الــديار وأهلــها  واألنــس روح -٢٠  
  

  فقــد انقــضى فالكــلّ كــاألموات  
   ذاك الزمــان هــو الــذي أصــبوله -٢١  

  
  وكـذا ديــار اخليــف هــن اللــاليت   

  
                                                

  ).فوت(نفسھ، مادة . الذھاب: الفوات - 1515
  .فسقام): ط(في  - 1516
  .١١٧ / ٤، معجم البلدانالحموي، . بطن عرنة إلى جبال عرفةحدھا من الجبل المشرف على : عرفات - 1517
  ).سحح(، مادة اللسانابن منظور، . سال من فوق واشتد انصبابھ: سح المطر - 1518
  ).عذب(نفسھ، مادة . جمع عذبة، وھي الغصن: العذبات - 1519

  
  ):٢٤-١٥(تخریج األبیات 

الي   : ٢١ت    : ٢٠ت  سفح الغدیر، : ١٧، البیت   ٣٧٦ – ٣٧٥ / ٢١،  عیون التواریخ = 
، دیوان  ). ٢٤(ت  ٧٣ق  / ١. الك ). ٢٤(ت  ١٠٦ / ١،  تذكرة النبیھ . الخیف

  .وغنیت عن دعواتي: ١٦البیت . ١٧٩ص 

 
  

  .لو): ط(في  - 1520
 م وي،  . ة  ماء بین العقبة والقاع في طریق مكة فیھ بركة وقباب     : الغویر - 1521

  .٢٩٤ /٤، البلدان
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ـا مغانيهــا احليــا مــن أربــع -٢٢ حيـ   
  

ـدوات)١٥٢٢(حمبوبــة اآلصــال      والـغ
ــا ولياليـــاً-٢٣   وأعـــاد أيامـــاً ـ   

  
  )١٥٢٣(بيضاً مسرنـا هـن بالـسمرات        

   جـريةً  )١٥٢٤(ى ورعى اإلله على املـصلّ     -٢٤  
  

  مـا زلـت أرعـاهم علـى العــالّت      
   من وادي مـىن    )١٥٢٥( قوم على اجلمرات   -٢٥  

  
  نزلوا ومـن قلـيب علـى اجلمـرات          

   أبيـام  )١٥٢٦( نصبوا على مـاء النقـا      -٢٦  
  

  وهــم معــاين احلــسن يف األبيــات  
      )١٥٢٧ ()أ  / ٤٨ق (   

ـاهلم   -٢٧    وحتجبــوا عنــا بنــور ـمج
  

  كتحجــب املــصباح باملــشكاة    
ـزعم لــذلّي مطعمــاً   مل-٢٨      يبــق عـ

  
  فــيهم، ولــيس لغريهــم حاجــايت   

ـب النقــا-٢٩      أمــا وموقفنــا علــى كـث
  

  بكـــر اللقـــاء وأولّ الـــزورات  
   متواصــلني هنــاك ألطــف وصــلة -٣٠  

  
  )١٥٢٨( )متجاورين هنـاك باللحظـات   (  

   واحلسن يـدعو كـلّ قلـب فـارغ         -٣١  
  

  فيجيــب مــا فيــه مــن الــذّرات   
   وال  أرجـــو زمـــاين أن يـــواتيين-٣٢  

  
ـسلي أن يكــون مــوايت    أرجــو التـ  

   إنّ الزمــان وال أطيــل معانــدي  -٣٣  
  

  يف جـــلّ راحـــايت وأمنيـــايت   
   لكــن كــثري ذنوبــه مغفــورة   -٣٤  

  
  عنــدي لواحــدة مــن احلــسنات   

   ببقــاء والــدي التقــي العــامل الـــ-٣٥  
  

  )١٥٢٩(ـرب الـويف العـارف القنـات        
   ملــك الكــرام وحيــد أهــل زمانــه -٣٦  

  
  شايخ ســيد الــساداتشــيخ املــ  

ـه شــرفت فيــسخط قولــه -٣٧      ذو مهـّ
  

ـات    اح هــذا مــن ذوي اهلمـاملــد  
                                                  

ادة  سان ور،   . رب    : جمع أصیل، وھو العشي، والعشي    : اآلصال - 1522
  ).أصل(، مادة تاج العروسوالزبیدي، ). أصل(

  .)سحر(، مادة اللسانابن منظور، . جمع سمرة من شجر الطلح: الّسمرات - 1523
  .١٦٨ / ٥، معجم البلدانالحموي، . موضع بعینھ في عقیق المدینة: المصلى - 1524
  .١٨٨ / ٢نفسھ، . موضع رمي الجمار بمنى: جمع جمرة: الجمرات - 1525
  ).نقا(، مادة اللسانابن منظور، . من كثبان الرمل: النقا - 1526
  ).ب  / ٥٣ط (  - 1527

  
  

  ):٣٤-٢٥(تخریج األبیات 
: ٣٣ت  . ات : ٣٠البیت  . متحجب المصباح : ٢٧، البیت   ٣٧٦ / ٢١،  عیون التواریخ = 

، ورد ١٠٦ / ١، ھ  . ات        : ٣٥ت     
،  )٢٦ و ٢٥: ( ان، ورد ال٧٣ق  / ١، الك. رات : ٢٥ت  ). ٢٦ و ٢٥: ( ان 
اورین  : ٣٠ت    : ٢٩، البیت ١٨١ – ١٧٩، ص   مختار الدیوان . قوما على الجمرات  : ٢٥البیت  

  .علیك حق وواجب: ٥٥البیت . بالسن اللحظات

 
 

  .متحاورین بألسن اللحظات): ط(في  - 1528
  ).قنت(، مادة اللسانابن منظور، . صفة مبالغة من قنت أي أطاع - 1529
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ـا   -٣٨    مــترته يقــظ فــال فــرح ـمب
  

  يــأيت اعتــراه وال أســى لفــوات   
   اآلراء يعجـز غمـضها     )١٥٣٠( ومسدد -٣٩  

  
  أهــل النهــى ومــسدد اخلــالّت   

ـ -٤٠      ومــبني للمــشكالت بعلــم اكــ
  

  ـتـــسبته مهتـــه وعلـــم ذايت   
   ويــرى العواقــب يف ابتــداء أمــوره-٤١  

  
  بـــضياء أفكـــار بـــديهيات    

   وإذا اعتـــربت حمققـــاً أحوالـــه-٤٢  
  

  ألفيتـــهن خـــوارق العـــادات   
   رفــع التواضــع قــدر رفعــة شــأنه-٤٣  

  
  عــن نقــص نــسبته إىل الــدرجات  

   يف كــلّ مــا يــأيت ويتــرك عابــد -٤٤  
  

ـه و     )١٥٣١( )األعمــال بالنيــات (للـّ
  بقلـب عـارف    الدنيا   )١٥٣٢( قد البس  -٤٥  

  
ــب بـــالعلم للـــشبهات   متجنـ  

ـه-٤٦   يف اجلهــر يعطــي مــا يقــلّ وإنـ   
  

ـر منــه الربكــات       يف الــسر يكـث
ـاً للعطــا-٤٧   يهــوى ســؤال الوفــد حبـ   

  
  فــسؤاهلم مــن أعظــم القربــات   

   ويــسوءه منــا تعــاطي شــكره  -٤٨  
  

  فكأننـــا نعـــصيه بالطاعـــات   
   ومجيع ما أنـا فيـه مـن خـري فمـن       -٤٩  

  
ـ        مـن بركـات    )١٥٣٣(كبركاته ناهي

   فلذاك أوجـب شـكره مـع شـكره         -٥٠  
  

  )١٥٣٤(ريب علــي مبحكــم اآليــات   
   مــوالي أنــت كفيــتين أمــر الــدنا-٥١  

  
  وكــسوتين ديــين وحــسن صــفايت  

   ولقد عقـدت بـك الرجـاء ملعـضل         -٥٢  
  

  مــن أمــر آخــريت قريــب آيت    
   إنّ املكـــارم يف األنـــام تـــشتت-٥٣  

  
  وألنــت جــامع هــذه األشــتات   

  إليـك قـصيدة قـد قـصرت        خذها   -٥٤  
  

ـرة التــاءات        مبنامــه مــن كـث
   واجـب  )١٥٣٥ ()عليه حقّك ( جهد املقل    -٥٥  

  
  )١٥٣٦(فاستر فإنـك سـاتر العـورات        

    
  ]السريع : [ وكتب إىل والده أيضاً: ١٤٢(

                                                
  ).سدد(نفسھ، مادة . موفق یعمل بالسداد والقصد: رجل مسّدد - 1530
....". وى        : "شریف             - 1531

  .٢١ / ١، صحیح البخاريالبخاري، 
  ).لبس(، مادة اللسانابن منظور، . خالط: البس - 1532

  
  ).نھي(، مادة اللسانن منظور، اب. كافیك: ناھیك - 1533
ي           : "الى          - 1534

  .١٤: آیة. لقمان: سورة". عامین إن اشكر لي ولوالدیك إلي المصیر
  .علیك حق): ط(في  - 1535
  ]الكامل: [عجز ھذا البیت صدى لعجز بیت ابن ھانئ األندلسي - 1536

  دار 
  

  ار    
  .١٤٦، صالدیوانابن ھانئ األندلسي،   
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  )١٥٣٧( )أ  / ٤٩ق ( 
    يـــا قـــدوة العـــامل والعابـــد-١
  

ـب و الــشاهد)١٥٣٨(ومــشهد      الغاـئ
   يـــا منـــهالً عـــذباً لـــوراده -٢  

  
ــد     يـــا روضـــة غنـــاء للراـئ

   يــا علمــا يهــدي لنــهج اهلــدى  -٣  
  

ـد    ـه حاـئ   كــلّ امــرىء عــن ـج
   يــا خملــصاً مل يبــق مــن مطعــن  -٤  

  
  يف قولـــه، والفعـــل للناقـــد   

ـدا -٥      أحــسنت يف األخــالص حــىت ـغ
  

ـسد فيــه حــسد احلاســد        ـحي
   حــق علــى العــامل أن يــشكروا  -٦  

  
  مــا عــم مــن إحــسانك الرافــد   

   من دوم  )١٥٤٠(ى شكران  رم )١٥٣٩( )وال (-٧  
  

  ذلــك حـــق املـــنعم الوالـــد   
ـرب األشــياء يــا ســيدي -٨      مــن أـغ

  
   احلامـد  )١٥٤١(حديث جاري مـسجد     

   يزيــــد يف نقــــصانه دائمــــاً-٩  
  

ـد     ـب هلــذا النــاقص الزاـئ   فاعـج
   أنا مـصلّ وهـو جـار ومـا الــ           -١٠  

  
ـاري رفيــق الراكــع الــساجد   )م(   اـجل

   أيــن املــصلى مــن بلــوغ إىل   -١١  
  

  ســتمراره شــارد جــار علــى ا   
ـةً مل تــزل  -١٢      فاصــرف حلــايل مهـّ

  
  وقفــاً علــى الــصادر والــوارد    

   واشــفع إىل مــن أمــره نافــذ   -١٣  
  

  ال كـــان ذاك األمـــر بالنافـــذ  
ـال الــدين ذا املقــصد  -١٤      أعــين ـمج

  
  الـــصاحل رب املنـــهج الراشـــد  

  )١٥٤٢( مــوالي نبــه عمــراً مث من  -١٥  
  

  تكــف بكــاف مفــضل ماجــد    
  نظــر يف أمــر ذا الـــ واســأله أن ي-١٦  

  
ـاري الــذي أصــبح كالراكــد   )م(   إـجل

  
                                                

  ).ب  / ٥٤ط (  - 1537
  ).شھد(، مادة اللسانابن منظور، . محضر الناس: المشھد - 1538
  .فال): ط(في  - 1539
  ).شكر(، مادة اللسانابن منظور، . خالف الكفران: الشكران - 1540

  
  
  
  
  
  

  ).ط(مسجدي، وبھذه الروایة یختل المعنى، لذا أثبتنا ما یقیم المعنى من ): ف(في األصل  - 1541
  ]المتقارب: [ صدر ھذا البیت مأخوذ من قول بشار بن برد - 1542

  دا  
  

  م      
  :بقولھ) ١٣(، في الحاشیة رقم )مفنبھ لھا عمرًا ثم ن(وقد علق محقق دیوان بشار بن برد على قول الشاعر   

  ".یشیر إلى شجاعة عمرو بن العالء وقد كان معروفا بسطوتھ وال سیما في قتالھ للدیلم" 
ادة     -ا -أتي   : ھ   . ٥٨٩، ص الدیوانبشار بن برد، 

  .٤٥ -٤٤، ص ألدباء وإرشادات البلغاءالمنتخب من كنایات االجرجاني، : انظر. السریة
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   قــد كــان إذ كــان لــه نــاظراً  -١٧
  

ـد      )١٥٤٣(يــأيت بــال نقــص وال فاـئ
ـــريه -١٨      وو الــــذي ال رازق ـغ

  
ــني ال عـــاص وال جاحـــد       ـمي

   أوجبــت )١٥٤٤( إن الــضرورات الــيت-١٩  
  

  هــذا ومــامن عــاديت شــاهدي    
    

  ]البسيط : [ نهوكتب إىل والده وقد ظن أنه منقبض ع): ١٤٣(
    ال تعجلــن بــشت الــشمل إنّ لنــا -١
  

  من الفـراق وعيـدا غـري مكـذوب          
ـوك قــد-٢   وال تؤاخــذ مــسيئاً مــن حنـ   

  
ـذيب     منعتــه فــضل تنبيــه وـ  

   فمــا إســاءته إال عليــه فجــد   -٣  
  

ـوب      برمحــة جلهــول عنــك حمـج
   العفـو مــازال مـابني الــورى حــسناً  -٤  

  
  ومل يزل خـري حمبـوب ومـصحوب         

  كذا يعذّب مـن مل يـرض عنـه ومـا           -٥  
  

  أراك ترضــى بتقبــيح وتعــذيب    
ـا  -٦   ـال أعــدم اهللا عــيين منــك قر   

  
  )١٥٤٥(يا أحسن الناس حسناً غري جملوب       

ـري مفتعــل-٧   ـر النــاس جــوداً ـغ    وأكـث
  

ـري )١٥٤٦(وأفــضل القــوم    عزمــاً ـغ
    )١٥٤٧(مغلــــــــــــوب

  ]الكامل : [ )١٥٤٨( )تعاىل(وقال يف والده رمحه اهللا ): ١٤٤(
  )١٥٤٩( )أ  / ٥٠ق ( 
    أمهذّب األخالق فهي بوصـفها الــ         -١
  

  يقظـــان مل حتـــتج إىل تنبيـــه   )م(
  

                                                
  ).فود(، مادة تاج العروسالزبیدي، . من الفود، وھو ذھاب المال أو ثباتھ: الفائد - 1543
  .الذي، وبھذه الروایة یختل المعنى): ط(في  - 1544

  
  
  
  
  

  :التخریج
  .یحادث سلوة: ١٢البیت . مایزل تعطشي: ٧، البیت ١٨١، صمختار الدیوان): ١٤٥(

 
  

  ]البسیط : [  تأثر الشاعر في ھذا البیت ببیت المتنبيیبدو - 1545
  ة 

  
  وب      

  .١/١٧٨، الدیوانالمتنبي،   
  .الناس): ط(في  - 1546
  ]البسیط : [ یالحظ في ھذا البیت تأثر الشاعر ببیت الشریف الرضي - 1547

  ھ   
  

  وب سام   
  .١/٦٤، الدیوانالشریف الرضي،   

  ).ط(سقطت من  - 1548
  ).ب  / ٥٥ط (  - 1549
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   أخلصت يف املعـروف فاسـتغنيت عـن        -٢
  

  شــكر عليــه وعــن ســؤال فيــه   
    

  ]الكامل : [  اهللا)١٥٥٠( )حرسها(وكان جماوراً مبكة _ رمحه اهللا_وكتب إىل والده ): ١٤٥(
  )١٥٥١(  أتــرى لــداء صــبابيت إبــالل -١
  

  )١٥٥٣( بالل )١٥٥٢(صدر الصدي ولذلك ال   
   هيهــات كــلّ دواء وجــد بعــدكم -٢  

  
  )١٥٥٤(داء لــدي وكــلّ مــاء آل    

   أمــسي وأصــبح آيــساً مــن صــحيت-٣  
  

  وصـــالحي العـــواد والعـــذّال  
  ٤-  دت األيــام بعــدكم أســىواســو   

  
ـوال        فلــذا ليــايل املــستهام ـط

   أـخمـــيمني بــــذي األراك وواردي-٥  
  

ـضال     مــاًء هنــاك إليــه يهــدى الـ
   إن كان عن ميت الكـرى غبـتم ففـي          -٦  

  
ـزال     حـــي الـــصبابة أنـــتم نــ

   تعطـشي   )١٥٥٥( )يزول( وعلى احلقيقة ما     -٧  
  

ـرام وصــال  أبــداً      ولــو أنّ الـغ
   ما زلـت صـباً يف الـدنو ويف األسـى           -٨  

  
  متـــشوقاً لكـــم ولـــست أزال  

   لكــم تعاليــل املــىن )١٥٥٦( وتزيــدين-٩  
  

  شــوقاً فمــن اآلمــي اآلمــال     
  )١٥٥٧(وقاً أن أطـري علـيكم      وأكاد شـ   -١٠  

  
ـوى أثقــال      لكــن علــي مــن اـجل

   ويــضيق يب رحــب الفــضاء وإنــين-١١  
  

ــا أنـــا آل     ـممــا حنلـــت كأـمن
   ولــئن بقيــت فــال احلــادث ســلوة-١٢  

  
  )١٥٥٨(حاشى غرامـي يعتريـه كـالل        

ـا-١٣      فلقــد خفيــت عــن العيــون فإـمن
  

  أنا يف الظنـون لـدى األتـني خيـال           
ـةً يــا ســاكين البلــد احلــرام  -١٤   حتيـ  

  
ـرم لــدنوكم حيتــال        مــن مـغ

   عــودوا ملــواطنكم فمــا هجرانــه -١٥  
  

  واملكــث يف البلــد احلــرام حــالل  
   يا عيشي اخلـضر الـذي مـن بعـده          -١٦  

  
  )١٥٥٩(ماء احلياة مـن اجلفـون مـذال         

ـه ذاك العــيش مــر فمــا حلــت-١٧      للـّ
  

  مــن بعــده حــال لنــا أو مــال   
  

                                                
  .شرفھا): ط(في  - 1550
  ).بلل(، مادة اللسانابن منظور، . برأ وصح: المصدر من بّل، وبّل من مرضھ: ابالل - 1551
  ).صدي(نفسھ، مادة . العطشان: الصدي - 1552
  ).بلل(نفسھ، مادة . ماء: بالل - 1553
  .، ومصدر التخریج)ط(، وأثبتھ من )ف(سقط ھذا البیت من األصل  - 1554
  ).أول(السراب، نفسھ، مادة : واآلل
  .یزل، وبھذه الروایة یختل وزن البیت): ط(في  - 1555

  
  .ویزیدني، وبھذه الروایة یختل المعنى): ط(في  - 1556
  .إلیكم): ط(في  - 1557
  ).كلل(، مادة اللسان ابن منظور،. أعیا: المصدر من كّل، وكّل: كالل - 1558
  ).ذیل(، مادة اللسانابن منظور، . مھان: مذال - 1559
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  ]سيط الب: [ وكتب إليه وهو باإلسكندرية): ١٤٦(
  )١٥٦٠(  يا جرية اجلانب الغريب مـن إضـم         -١
  

  ما بال تلك العهـود البـيض والـدمي          
   أهلـاكم الرمــل عــن أبيــات كاظمــة -٢  

  
  )١٥٦١(وساكنيها وما بالعهد مـن قـدم        

  )١٥٦٢( )ذكـراكم ( حىت نسيتم فىت ما زال       -٣  
  

   ومنتم وهـو مل يـنم      )١٥٦٣( )وال يزال (  
   من أريب  )١٥٦٤( )اإلعسار( لئن صددمت فما     -٤  

  
  وإن سلومت فما السلوان مـن شـيمي         

 )١٥٦٦( جننت بـبني طـارق     )١٥٦٥( )وقد (-٥  
  وبوســــــــــــــــــ

  ـواس اشتياق جرى منى مكان دمـي        )م(
  )١٥٦٧ ()يل( فما أحدث إال الـريح تـسند         -٦  

  
 )١٥٦٨(أخبــار طيــب عــن األردان   

ـري جــو كنــت أعهــده -٧  )١٥٦٩(واللمــــــــــــم    وال أرى ـغ
  

  مسرى الربوق اليت تسري علـى العلـم     
      )١٥٧٠ ()أ  / ٥١ق (   

ـري تنــا  -٨    وال أميــل وال أصــغي لـغ
  

  )١٥٧١(وح الغصون ونوح الورق يف السلم  )م(
  )١٥٧٢( )لـذّات أدكـاركم   ( وما أجامل    -٩  

  
  واهللا مــا ســلبت شــوقي وال أملــي  

    

                                                
  .٢٥٤ / ١، معجم البلدانالحموي، . ماء یطؤه الطریق بین مكة والیمامة عند السمینة: إضم - 1560
 ]البسیط : [ یالحظ في ھذا البیت تأثر الشاعر ببیت األحوص األنصاري - 1561

  ا 
  

  دم     
  .١٩٩، صالدیواناألحوص األنصاري،   

  .وبھذه الروایة یختل وزن البیت. ذكركم): ط(في  - 1562
  ).ط(ولم یزال، وقد أثبت ما یقیم المعنى من ): ف(في األصل  - 1563
: سار ).ر (ادة  أساس البالغةالزمخشري، . األغیار، واألغیار جمع الغیر، وھي الدیة     ): ط(في   - 1564

  ).عسر(، مادة اللسانابن منظور، . المصدر من أعسر، وھو قلة ذات الید
  .وان): ط(في  - 1565
  ).طرق(نفسھ، مادة . اآلتي باللیل: الطارق - 1566

  
  
  

  ):٣٥-١(تخریج األبیات 
ال : ٢٧ت . ل : ٢٣ت . ؤادي: ١٨ت . ١٨٣ – ١٨١، صدیوان): ١٤٧(

  .فكم راكب منھم إلیھ وراحل: ٣٠البیت . ینسى وال یتكامل

 
  

  ).تسند(كتبت حدیثًا فوق ): ط(في  - 1567
ن  . ھ   : ل   : ل        : األردان - 1568

  ).ردن(، مادة  اللسانمنظور،
  ).لمم(مادة . نفسھ. التقبیل: اللمم - 1569
  ).ب / ٥٦ط(  - 1570
  ).سلم(نفسھ، مادة . نوع من العضاه: الّسلم - 1571
و . ى : ذا): ط(ي  - 1572
  ).دكر(نفسھ، مادة . الذكر
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  ]الطويل : [ وقال يف والده): ١٤٧(
ـادت-١ ١٥٧٤( أهيــل األبــرقني)١٥٧٣(  ـ( 

  )١٥٧٥(املراحـــــــــــــــل
   خيـام منـهم ومنـازل      )١٥٧٦(وأقوت  

   قلب مذسار املـوادع وادع     )١٥٧٧( )فال (-٢  
  

  وال عيش مـذ طـال التفـرق طائـل           
   خليلي عوجـا يب علـى رسـم مـرتل          -٣  

  
  لــه يف قلــوب العاشــقني منــازل   

   فيـه مـن بعـد أهلـه        )١٥٧٨( فشأين أني  -٤  
  

  أســيل دمــوعي عنــده وأســائل   
ـب يف كــل حالــة-٥      وإين ألعطــي احلـ

  
  رضاه ودع تغـضب علـي العـواذل         

  عــرج الــوادي الــذي بــان أهلــه أمن-٦  
  

  فواديــه مــن مــاء الــصبابة ســائل  
   بعيــشك هــل عــيش اللقــاء معــاود-٧  

  
  )١٥٧٩(يعود بـه ذاك اخللـيط املزايـل         

   وأين مضى بـرد األصـائل والـضحى         -٨  
  

  فقد هجرت فيك الـضحى واألصـائل        
   وقــد كــان عهــدي باملناهــل عذبــةً-٩  

  
  فقد هجرت فيك الـضحى واألصـائل        

  ادي األبـرقني كـذا فكـن       وياجو نـ   -١٠  
  

ـل    ـاق ودمعــك هاـط   فــؤادك خفـّ
  )١٥٨١( مابني رامة  )١٥٨٠( ويا عذبات الرند   -١١  

  
   مىت مرت بكـن الرواحـل   )١٥٨٢(وسلع  

   مشوس ضحى أجرى الـدموع غروـا       -١٢  
  

  )١٥٨٣(بدور دجـى أبـراجهن احملامـل        
ـال كلّلتــها يــد احليــا-١٣      ريــاض ـمج

  
  غصون نقـا هاجـت عليهـا الـبالل          

  ها دون سـرا    حسن حاز  )١٥٨٤( جآذر -١٤  
  

  )١٥٨٥(برغمي من أيدي الفراق حبائـل       
                                                  

  ).يھد(نفسھ، مادة . مشي النساء واألبل الثقال، وھو مشي في تمایل وسكون: التھادي - 1573
أبرقا حجر الیمامة، وھو منزل على طریق مكة من البصرة بعد رملیة الّلوى للقاصد مكة، ومنھا      : األبرقان - 1574

  .١٣، صجنى الجنتینوالمحبي، . ١/٨٧، معجم البلدانالحموي، . إلى فلجة
ادة نسا ور، . ة       : ل  - 1575

  ).رحل(
  ).قوا(نفسھ، مادة . خلت من أھلھا: أقوت الدار - 1576
  .وال): ط(في  - 1577
وزن      ): ف(ل  - 1578

  .، ومصدر التخریج)ط(والمعنى من 
  
 
  
  
  

  ).زیل(مادة ، أساس البالغةالزمخشري، . المباین: المزایل - 1579
ھ          : الرند - 1580
  ).رند(، مادة اللسانابن منظور، . رندة
یم               : رامة - 1581

  .٣/٢٠، معجم البلدانالحموي، . ین البصرة اثنتا عشرة مرحلةوبین رامة وب
  .٣/٢٦٨نفسھ، . جبل بسوق المدینة: سلع - 1582
  ).حمل(، مادة اللسانابن منظور، . جمع محمل، وھو ما یركب علیھ: المنازل، والمحامل): ط(في  - 1583
  ).جذر(نفسھ، مادة . جمع جؤذر، وھو البقرة الوحشیة: جآذر - 1584
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ـزوا إىل أن مل تــصلهم رســائلي -١٥    وعـ
  

  ولو وصـلت مـا أقنعـتين الرسـائل          
   أمــالك أمــري أنــين متوســل   -١٦  

  
ـل     بــأين مــن كــل الرســائل عاـط

   وأنّ حيــايت أن أمــوت حبــبكم  -١٧  
  

  وعيــشي يف أنّ الــضىن يل منــازل   
ـره وبــرد فــؤادي أن-١٨      يــذوب ـحب

  
  )١٥٨٦(وراحة طريف أن يرى وهو هامـل        

   من طيب وصلهم   )١٥٨٧( خليلي قد أقترت   -١٩  ذ
  

  )١٥٨٨(وعندي من الشوق األليم حواصل      
   تعلل بأخبـار الزمـان الـذي مـضى          -٢٠  

  
  إذا العيش غـض واحلبيـب مواصـل         

   وساعة أخـذ العهـد إذا أنـا عاشـق          -٢١  
  

ـل      هنــاك ومعــشوق ومــصغ وقاـئ
  ذ ذاك شــيء مكــدر ومــا بيننــا إ-٢٢  

  
  ومــا بيننــا إال اهلــوى والتواصــل   

   وخذ مـن حـديث يـستريح حلـسنه        -٢٣  
  

   الثواكل )١٥٨٩( )وتسلو(فؤاد الفىت العاىن      
 صفات الـسيد احلـرب      )١٥٩٠()حديث (-٢٤  

  والـــــــــــــــــدي
   مـن ال مياثـل     )١٥٩١(اإلمام تقي الدين    

ـل أنــصار أمحــد -٢٥      أبــو الفقــراء ـجن
  

  عليــه حتيــات الكــرام تواصــل    
   ففـي يومـه بــاجلود حييـي خالئقــاً   -٢٦  

  
  ويف الليل حييـي الليـل والبـدر آفـل        

   وذا شــأنه يف كــلّ يــوم وليلــة  -٢٧  
  

مـــدى الـــدهر ال ينـــسى وال   
      )١٥٩٣ ()أ  / ٥٢ق (   )١٥٩٢()يتكاســـــــــــل(

ـوث والــصوم والقــرى-٢٨    فأيامــه للـغ
  

  وبذل العطا عفـواً ملـن هـو سـائل           
   وليالتــه ســبحان معطيــه دائمــاً -٢٩  

  
ــه فيهـــا النوافـــلتق     ربـــه للـّ

ـة  -٣٠   لــه يف قلــوب الــصاحلني حمبـ   
  

  فكم راكـب منـهم إليـه وراجـل          
   إذا مــا ابتــدى أمــراً درى ببديهــة -٣١  

  
  له وبكـشف مـا لـه األمـر آيـل            

   او اختلفــت آراء قــوم وأمــت  -٣٢  
  

  قضى بينها مـن رأيـه احلـق فاصـل           
   فعفـــواً أدام اهللا عنـــدك فـــضله-٣٣  

  
  اردات الفواضـل  ودامت لـديك الـو      

                                                                                                                                         
  ).حبل(نفسھ، مادة . مع حبالة، وھي التي یصاد بھا، ویكنى بھا عن الموتج: حبائل - 1585
  ).ھمل(نفسھ، مادة . فاضت وسالت: ھملت العین: ھامل - 1586
  ).قتر(نفسھ، مادة . افتقر: اقتر - 1587
  ).حصل(نفسھ، مادة . جمع حوصلة، وھي من الطائر والظلیم بمنزلة المعدة من اإلنسان: حواصل - 1588
  .سلىوت): ط(في  - 1589

  
  
  
  

  ).ط(طمست في  - 1590
  . من ھذا البحث١١لقب والد ابن الخیمي انظر ص - 1591
  .یتكامل، وبھذه الروایة یختل المعنى): ط(في  - 1592
  ).أ  / ٥٨ط (  - 1593
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ـز وروح وراحــة -٣٤    وال زلــت يف عـ
  

   واخلـري آهـل    )١٥٩٤(وناديك بالعافني   
   مىت طلعت مشـس الـضحى وترنمـت     -٣٥  

  
  على فـنن األيـك الظليـل البالبـل          

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 شكره يف جملسه فكتب إليه )١٥٩٥(وبلغه أنّ قاضي القضاة شرف الدين حممد بن عني الدولة): ١٤٨(

  ]ويل الط: [ )١٥٩٦(مادحاً
    سالم علـى معـىن اجلاللـة واهلـدى          -١
  

  ونادي احلجى والعلم واحللـم والنـدا        
   جناب اإلمام األوحد احلرب عـادل الــ        -٢  

  
  ـقضاة شرف الدين األجـل املؤيـدا        )م(

   ومــودع شــرع اهللا فينــا ومل يكــن -٣  
  

  ليمــنح هــذا الــشرع إال حممــداً   
   إمــام إذا مــا حــاول املــرء مدحــه -٤  

  
ـاول أمــراً      ال ينــال لــه مــدىـحي

  ٥-    ـس    قـسا لـني نطقـه      )١٥٩٧( فلو رامه ق
  

   تبلّدا)١٥٩٩( أو لبيد)١٥٩٨( )منه(من العجز   
  

                                                
  ).عفا(، مادة اللسانابن منظور، . األضیاف وطالب المعروف: العافین - 1594

  
  :التخریج

. ود  : ١٩ت  )٢٤-١٩(ات  . ى ): ١(، ورد البیت ٤/٣٠، ذیل مرآة الزمان  ): ١٤٨(
  ). اهللا(سقطت كلمة : ٣٥، البیت )٣٦-٣٣(واألبیات . كبدت الحب فیھ: ٢١البیت 

 
 

ن         : قاضي القضاة شرف الدین محمد بن عین الدولة      - 1595
صفراوي            و ال    

دیار     ٥٥١نة            
ي وف       

  ).٣٥٣ -٣/٣٥٢، الوافي بالوفیاتوالصفدي، . ٢٨٦-٢٨٢/ ٢٩، نھایة األربالنویري، : انظر. ( ھـ٦٣٩سنة 
ي        ): "ذیل مرآة الزمان(جاء في تقدیم ھذه القصیدة في       - 1596

  .٤/٣٠ ، ذیل مرآة الزمانالیونیني، ". محیي الدین بقصیدة أولھا
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   وجيتهــد املــداح واخلــرب الــذي   -٦
  

  إليه انتهوا مـن مـدح عليـاه مبتـدا           
   غدا من أجـل النـاس قـدراً ومنـصبا          -٧  

  
  وأظهــر آيــات وأظهــر مولــدا    

ـب  -٨   ـرت بغراـئ    ودوحــة علــم أـمث
   

  هنــه متوقــدا أرتــين صــايف ذ   
   فأنــست تلــك النــار منــه وإنــين -٩  

  
  )١٦٠٠(وجدت عليها عندما جئتها هدى      

   لذا الـدين احلنيفـي ناصـراً       )١٦٠١( أقام -١٠  
  

  له عندما أضـحى غريبـاً كمـا بـدا           
   ولــيس لــه إال الــرياع لنــصره  -١١  

  
ـداً     اللــسان ذابــالً ومهنـ وحــد  

   ومــا زال يف أهــل العبــادة أوحــدا-١٢  
  

ـه      كــان معبــدافــأي مكــان حلـّ
ـدال وال  -١٣    وإن كــان يف حــرب اـجل

  )١٦٠٢(مــــــــــــــــرى
  )١٦٠٣(ترى أسداً يردي الفريـسة ملبـدا     

   لــه مقــتض مــن ذاتــه لــصفاته -١٤  
  

  فما خـصه اهللا احلكـيم ـا سـدى           
   ومعتقـــدي أنّ املكـــارم قبلـــه-١٥  

  
ـاً وســيدا     إليــه ســرت تبغيــه كفـئ

   ومــا يرتــأي يف فــضله ذو بــصرية -١٦  
  

  البــصرية أرمــداإذا مل يكـن ـطـرف    
   ولكــن أىب أن يكــتم اهللا ســره   -١٧  

  
ـا مــسدداً     ـالً كرـمي   فــأظهره ـجن

   فأبــدىكمال األصــل نــوراً لفرعــه-١٨  
  

  ونور كمال األصل مـن فرعـه بـدا          
   أحــن إليــه خملــص الــود والــوال -١٩  

  
ـنعين اإلخــالص أن أتــوددا       وـمي

      )١٦٠٤ ()أ  / ٥٣ق (   
   ومازال عندي مـضمر الـشوق حنـوه        -٢٠
  

   مؤكدا )١٦٠٥( )مني(بظاهر وصف احلال      
                                                                                                                                         

ن        : قس - 1597
ذي روى . صره . اد 

  .  والعرب لشدة إعجابھ بھكالمھ وموعظتھ وموقفھ على جملھ بعكاظ، رواه لقریش) صلى اهللا علیھ وسلم(الرسول 
  ).١/٥٢، البیان والتبینوالجاحظ، . ١٩٣ -١٩٢ / ١٥، األغانياألصبھاني، : انظر(

  .من عجز البیت وكتبت فوقھ) منھ(سقطت ): ط(في  - 1598
ة        . امري             : لبید - 1599

. ویقال أنھ توفي في أول خالفة معاویة بالكوفة، وھو ابن مئة وسبع وخمسین سنة. ك اإلسالم وأسلمأدر. وفرسانھم
  ).١٥/٢٩١، األغانيواألصبھاني، . ٢٧٥-١/٢٧٤، صالشعر والشعراءالدینوري، : انظر(

ست نارًا لعلي إذ رأى نارًا فقال ألھلھ امكثوا إني آن: "في ھذا البیت إشارة إلى قولھ تعالى حكایة عن موسى - 1600
  .١٠طھ، آیة:سورة". آتیكم منھا بقبس أو أجد على النار ھدى

  ).فیأ(، مادة اللسانابن منظور، . رجع: وأفاء. أفاء): ط(في  - 1601
  
  
  
  
  

  ).مرا(، مادة اللسانابن منظور،. من المراء، وھو الشك: مرى - 1602
  )لبد(من لبد بالمكان أي أقام بھ ولزق، نفسھ، مادة : ملبد - 1603
  ).أ / ٥٩ط ( - 1604
  .عندي): ط(في  - 1605
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   وقلــيب حمظــور التــسلي واجــب -٢١
  

  مبــاح لنــدب احلــب فيــه تعبــدا  
  )١٦٠٦( )حلبه( ويروي حديث الوجد عين      -٢٢  

  
  مبتصل مـن مرسـل الـدمع مـسندا          

   لعلـين  )١٦٠٧( أحاول منه القرب زلفـى     -٢٣  
  

  أفــوز بــه الفــوز املــبني وأســعدا  
   وأعلــم أين لــست أهــالً لقربــه  -٢٤  

  
  ولكـــنين ال أســـتطيع التجلـــدا  

   وحــامي اجلنــاب املولــوي جاللــه-٢٥  
  

  الذي استعبد األحباب واستعبد العـدى       
   اال أيهــا احلــرب املعظــم شــأنه  -٢٦  

  
  )١٦٠٨ ()وأجتدا(وجدتك وهو احلق أعلى       

   فال غرو أن أضـحى فـؤادي وحبـه         -٢٧   
  

  وأمآلــه وقفــاً عليــك مؤبــدا    
   يل كرميةً   يرضى شيمةً  )١٦٠٩( )يك( ومل   -٢٨  

  
  بــأين مل أمــدد إىل وصــلكم يــدا   

   ومازلــت تــدنيين إليــك مــوديت -٢٩  
  

   مقصى ومبعدا  )١٦١٠(وإن كنت باإلجالل    
   سجدت لوجـه اهللا شـكراً ووجهـت      -٣٠  

  
ـجدا   ـوارح سـ   إليــك صــبابايت اـجل

   ولكــن أروم اليــوم قربــك قربــة -٣١  
  

ـدا   ـا حــىت أفــوز ــا ـغ أفــوز ـ  
ـز مطلـب إن حـصل        -٣٢     ت يل  وأنت أع

  
  فما يل التفـات بعـد ذاك ملـا عـدا            

   ولـوال التقـى صــيرت يابـك قبلــةً   -٣٣  
  

  وتربتـــه أســـتغفر اهللا مـــسجدا  
   وعفواً ففـي كـاف اخلطـاب تعلـلّ          -٣٤  

  
   مـشهدا  )١٦١١(لقليب املعنى إنّ يل منك      

   السعادة والرضـا   )١٦١٢( )اهللا( أدام لك    -٣٥  
  

ـزاً يف احمللــني ســرمدا      عليــك وعـ
   العرفـان بـاهللا مـن رأى        ونوراً مـن   -٣٦  

  
   يف حسن وجهك اهتـدى     )١٦١٣(خمائله  

    
:            أثىن عليه فكتب إليه ذه القصيدة يشكره)١٦١٤(وبلغه أنّ شيخ الشيوخ عماد الدين): ١٤٩(

  ]البسيط [ 

                                                
  .بحبھ): ط(في  - 1606
  ).زلف(، مادة الصحاحالجوھري، . القربى والمنزلة: الزلفى - 1607
  .وأمجدا): ط(في  - 1608
  ).ط(سقطت من  - 1609
  ).ط(باإلخالل، وھذا تصحیف، لذا أثبتنا ما یقیم المعنى، من ): ف(في األصل  - 1610

  :التخریج
: ٢ت  ). ٢و١(ان  ٢/١٦٤، سجم ). ٣-١(وردت األبیات ،  ٩٦، ق دیوان الفصحاء ): ١٤٩(

  .فما لقیت سلوا، لوال مداواة قلبي

 
 

  .فیك): ط(في  -1611
  ).ط(سقطت من  - 1612
  ).خلو(، مادة جمھرة اللغةابن درید، . یستخال فیھا المطر: جمع مخیلة، وسحابة مخیلة: مخائل - 1613
ن                ی : شیخ الشیوخ عماد الدین    - 1614

  .أنھ أحد الشیوخ الذین تتلمذ علیھم ابن الخیمي) ١٨-١(ویفھم من األبیات . مصادر
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    لــوال الرجــاء مبيعــاد اللقــاء وىف -١
  

  )١٦١٥(قضيت قبل انقضى يوم النوى أسفا       
   فمــا بقيــت ســلوا بعــد بعــدهم-٢  

  
  لــوال مــداراة قلــيب بــاملىن تلفــا   

   آهــاً ملــا صــنعت أيــام بينــهم  -٣  
  

 شككت فـشاهد جـسمي      )١٦١٦(وإن  
   أصــاره الــبني قوتــاً للــسقام كمــا-٤  )١٦١٧(الـــــدنفا الـــــدنفا 

  
  خدي ملـاء دمـوعي مل يـزل هـدفا           

   وكنت بـني الـصبا والـربق منتـهبا         -٥  
  

  لــذا إذا مــر أو هــذا إذا خطفــا   
  جفـان هاطلـة    والقلب يف النـار واأل     -٦  

  
  وال تظــنن للحريــق دمعــي طفــا   

   وال تسل عن صـبابايت وعـن قلقـي         -٧  
  

  إذا احلمام علـى بـان احلمـى هتفـا           
   ومجلة األمـر أين كنـت مـن حـزن          -٨  

  
  علــى شــفا فأتــاين قــرم فــشفا  

ـم -٩   ـاوز اهللا عــن دهــر دنــا ـ    ـجت
  

  بعد النوى وعفا عن كـل مـا اقترفـا           
  مان وقـد   ذنباً للز  )١٦١٨( وكيف أنسب  -١٠  

  
  وىف بقرب عمـاد الـدين يل وكفـى          

   شيخ الشيوخ إمـام العـصر أوحـده     -١١  
  

   واخللفـا  )١٦١٩(أخو السالطني واألنواء    
      )١٦٢٠ ()أ  / ٥٤ق (   

   أهالً بـه قادمـاً والـسعد يقدمـه         -١٢
  

كالشمس إذ طلعت والغيث إذ وكفـا         
   حرب إذا جئت ناديـه شـهدت بـه         -١٣  )١٦٢١(وكفـــــــــــــا

  
  )١٦٢٢( باحليا أنفـا   روضاً من العلم غضا     

  )١٦٢٣( بظله دوحة للعلـم ذات جنـا       -١٤  
  

  )١٦٢٤(دان يزيد وينمـى كلمـا قطفـا         
 خـرب   )١٦٢٥( )ناسخاً( تواتر اجلود منه     -١٥  

  الـــــــــــــــــــ
   إن صح يف اجلود الذي سلفا      )١٦٢٦(آحاد  )م(

  
                                                

  .       یالحظ في ھذا البیت والذي یلیھ تأثر الشاعر بمعنى بیت الطغرائي في المیتھ الشھیرة بالمیة العجم - 1615
  ]البسیط [ 

  ا   
  

  ل    
  .٩٥، صالدیوانالطغرائي،   

  .فإن): ط(في  - 1616
  ).دنف(، مادة  اللسانابن منظور،. الذي براه المرض حتى أشفى على الموت: الدنف - 1617
  ).ط( یقیم الوزن والمعنى من أنسیت، وبھذه الروایة یختل الوزن والمعنى، لذا أثبتنا ما): ف(في األصل  - 1618
ور،   . ا           : جمع نوء، واألنواء  : األنواء - 1619

  ).نوأ(، مادة اللسان
  ).ب  / ٦٠ط ( - 1620
  ).وكف(نفسھ، مادة . سال: وكف - 1621
  ).أنف(نفسھ، مادة . بّكر نباتھا: أرض أنف - 1622
  ).جني(نفسھ، مادة . جني، واحدتھ جناةكل ما : الجنى - 1623
  ]البسیط : [ یالحظ في ھذا  البیت تأثر الشاعر ببیت ابن الخیاط - 1624

  ّجیتھ  
  

  ا     
  .٣٩، صالدیوانابن الخیاط،   

وي      ذا أ       ): ف(في األصل    - 1625
  ).ط(الصحیح من 
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   وعلمــه فــوق علــم العــاملني وال-١٦
  

  جــدال فيــه فكــلّ منــهم اعترفــا  
   ال شيء من بعض معلوماتـه عرفـوا        -١٧  

  
   عرفوا بعض الـذي عرفـا      )١٦٢٧(وقلما  

   املـا  )١٦٢٨( العلم واحللم أحيا سـلف     -١٨  
  

  ضني قـدماً وأحيـا جـوده اخللفـا          )م(
 بالـصواب،   )١٦٢٩( إن سيل أغىن وأفىت    -١٩  

  وإن
  نضب حبرنا، وإن ختط الـصواب عفـا         

   مـن لطفـه مـر يب يومـا مبوكبــه    -٢٠  
  

  وجانــب األرض منــه هيبــةً رجفــا  
   أن خـدمت ومل     فأوقف الطرف ملـا    -٢١  

  
  يأب الوقوف على مثلـي و ال وقفـا           

  واستعجب الناس من قـدري وذاتـه      -٢٢  
  

  وكيــف قــارن ذاك العــز والــصلفا  
ـدا -٢٣      فقلــت ســيدنا باملكرمــات ـغ

  
  صباً وجـسمي بأشـواقي إليـه عفـا          

ـب -٢٤   ـاين فــال عـج فــإن أملّ وحيـ   
  

  )١٦٣٠(من أن صباً برسـم دارس وقفـا         
  اً وهـل أحـد     لقد شغفت بـه حبـ      -٢٥  

  
  رآه قبلــي أو بعــدي ومــا شــغفا   

   ونعت حـايل إنـي مل أجـد بـدالً          -٢٦  
  

  عنــه وال مــن إذا اســتعطفته عطفــا  
   ولــست أهــالً لتــردادي مبجلــسه-٢٧  

  
  لكــنين مل أجــد يل عنــه منــصرفا   

   إذ فعل حيب بشرط احلب أصبح جمــ       -٢٨  
  

  ـزوماً وباجلزم حرف العلـة احنـذفا        )م(
  مـألت عـيين حماسـنه    يا ذا الـذي     -٢٩  

  
  وأعني النـاس باألذهـان والـصحفا        

   دم هكذا باقياً طـول الزمـان لكـي         -٣٠  
  

   والعلـم مؤتلفـا    )١٦٣١(يدوم مشل البقا    
   ودام مشلك جمموعاً بإخواتـك الــ       -٣١  

  
  ـغر الكـرام امللـوك القـادة احلنفـا          )م (

   أنتم جواهر أبـدتكم جـواهر أبــ        -٣٢  
  

  الـصدفا ـدا جـواهر ملـا تعرفـوا          )م(
   أقسمت حقّا لقد حاق العذاب مبـن       -٣٣  

  
 )١٦٣٢(عن بابكم صـد أو عـن آيكـم        

   موالي مدحك أعلـى أن أقـوم بـه         -٣٤  )١٦٣٤( صــــدفا)١٦٣٣(صــــدفا
  

  فجد يعفـو ورضـوان كمـا عرفـا          
   وال تلم قاصراً عـن كنـه مـدحكم         -٣٥  

  
  كم يستطع اللسان الرطـب أن يـصفا         

  
                                                                                                                                       

: ر . ر             : خبر اآلحاد  - 1626
  .١٧-١٦، ص الكفایة في علم الروایةالخطیب البغدادي، 

  .ق البیت والمعنىكلما، وھذا تصحیف، لذا أثبتنا ما یتطلبھ سیا): ط(، وفي )ف(في األصل  - 1627
  .سالف): ط(في  - 1628
  ).ط(وافى، وبھذه الروایة یختل الوزن، لذا أثبتنا ما یقیم الوزن من ): ف(في األصل  - 1629
  ]الرمل : [  بقول أبي نواس– ھنا -ألم الشاعر - 1630

  م درس  
  

  س     
  .٣/١٩٦، الدیوانأبو نواس،   

  .التقى: )ط(في  - 1631
  ).أیا(، مادة العین،  الخلیل. جمع آیة، وھي العالمة: حبكم، وآي): ط(في  - 1632
  ).صدف(، مادة أساس البالغةالزمخشري، . أعرض عنھ: صدف عن الشيء - 1633
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   وما اعتمادي يف التقصري يف مـدحي        -٣٦
  

   على اللطف والعفـو الـذي ألفـا        إال  
   وإمنا اتصفت باالنتـساب إىل الــ        -٣٧  

  
  موىل وقد جلّ قدراً مـن بـه اتـصفا           )م(

   وآخــر األمــر إىن ال أزال كــذا  -٣٨  
  

  على الدعاء لكـم والـشكر معترفـا         
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ]الكامل :[ )١٦٣٥(وقال يف الوزير معني الدين بن شيخ الشيوخ): ١٥٠(
  )١٦٣٦( )أ  / ٥٥ق ( 
    يف احلسن معىن مـن مجالـك يـشرق          -١
  

  )١٦٣٧ ()حيـن ويعـشق  (فلذلك املعـىن     
ــة منـــسوبة-٢   وإليـــك كـــلّ حمبـ   

  
  وإىل مجالــك كــلّ قلــب شــيق   

ـرا-٣      أصــىب وصــير كــلّ قلــب يف الـغ
  

ـدا هــذا اجلمــال املطلــق    )م( م مقيـ  
   فعــدمت مــن مل يفــن فيــك صــبابةً-٤  

  
ـب يرمــق      وإىل ســواك بعــني حـ

  
                                                

  :التخریج
ات  ٢/١٧١، صیص ). ٨-٥(ات ١٦٠ق  / ١٨، صار ): ١٥٠(
  .بالشكایة ینطق: ٧البیت . ال استحظا بھا: ٦یت الب). ١٤-٥(

 
  

وش            : الوزیر معین الدین بن شیخ الشیوخ  - 1635
ة         . سن        

صالح          ووزر للم . الصالحیة
  . ھـ بدمشق، ودفن إلى جانب أخیھ عماد الدین بقاسیون٦٤٣توفي على أثر اصابتھ باإلسھال والدم سنة . إسماعیل

  ).٣٥٣-٦/٣٥٢، النجوم الزاھرةوابن تغري بردي، . ٢٤٦ / ١٢، الوافي بالوفیاتالصفدي، : انظر( 
  ).ب  / ٦١ط (  - 1636
  .نحن ونعشق): ط(في  - 1637
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ـاك الــذي   أبــداً-٥ إىل حميـ أحــن   
  

  يــصيب البعيــد إليــه نــور مــشرق  
   وأروم شــكوى موجعــات احلــب ال -٦  

  
ـا لكــن لعلــك تــشفق   ســخطا ـ  

   فــأرى لــساين بالــصبابة أخرســاً  -٧  
  

  ولــسان حــايل بالــصبابة ينطــق   
ـك واملــسافة بيننــا   -٨      وأفــوه باـمس

  
  قصوى فيـضحي اجلـو طيبـاً يعبـق          

  اً ويكــاد قلــيب أن يطــري تــشوق   -٩  
  

  لكنــه بيــد الــصبابة موثــق     
   وإذا أطلعـــت الفـــؤاد رأيتـــه -١٠  

  
   إىل الطـريان حنـوك خيفـق       )١٦٣٨(أبدا  

   واحــر قلــيب فيــك بــل يــا بــرده-١١  
  

  إذ بـات وهـو بنـار حبـك حمـرق       
   وليهن جـسمي إنـه بـك قـد فـىن         -١٢  

  
   مؤرق )١٦٣٩( )وهو(سقماً، وطريف فيك      

   أنــت الــذي وجــدي عليــه مؤبــد-١٣  
  

ــريه ال تـــصدقوحمـــبيت يف      ـغ
   يا أيها املـوىل الـوزير وإنـك الــ          -١٤  

  
  ملك الكـبري عـال إذا مـا حققـوا           )م(

   يــا ســالك النــهج القــومي وجــامع-١٥  
  

  اد الـذي هـو يف الـورى متفـرق           
   أنــت الــذي شــرفت كــلّ فــضيلة-١٦  

  
  وبــذاك صــرح يف األنــام املنطــق   

   وبفضل ذاتك قد كملـت فلـم تكـن       -١٧  
  

ـسب   األصــيل املعــرقليزيــدك النـ   
ـز نظــريه-١٨      لــو مل تكــن يــا مــن يعـ

  
ـطّ علـى الـسعادة رونـق              ما كان ق

   عجبــاً لبحــر مــن علومــك زاخــر-١٩  
  

  ينبوعــه هــذا الــذكاء احملــرق    
    ولنار سـطوتك الـيت مـا فارقـت          -٢٠  

  
ـدق     مــاء اللطافــة وهــو مــاء مـغ

   وإذا نظــرت إىل العواقــب مل يــزل -٢١  
  

  فكرك خيرق  الغيب   )١٦٤٠( )حلجب(أبداً    
   أبــشر بــدنياك الــيت أوتيتــها   -٢٢  

  
  وصــحبت باطلــها وأنــت حمقــق   

ـ -٢٣   ـا تنــ م عــاجالً وـفبــها تــنع   
  

  ـعم آجـالً، فلـك اهلنـاء املطلـق          )م(
   ما كنـت بالـدنيا لتمنـع مـن بلـو           -٢٤  

  
  غ مراتــب األخــرى وال تتعــوق   )م(

   مــن كــان يف دنيــاه مثلــك قائمــاً-٢٥  
  

  بــاحلق فهــو بكــل خــري أخلــق   
   دم يــا معــني الــدين مــا دام الثنــا-٢٦  

  
  يتلــى عليــك وإنــه ال خيلــق     

   ال زلــت يف عــيش يــسرك باقيــاً -٢٧  
  

  أبداً، و ال عاشـوا عـداك و البقـوا           
ـيظهم ولــيس مبمكــن-٢٨      مــا تــوا بـغ

  
   حيـا يـرزق    )١٦٤١( كون الذي يشناك    

    
                                                

  .لمدا، وھذا تصحیف): ف(في األصل  - 1638
  .فھو): ط(في  - 1639
  .بحجب): ط(في  - 1640
  ).شنأ(، مادة اللسانابن منظور، . أبغضھ: من شنيء، وشنيء الشيء: یشناك - 1641
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  ]ل الكام:[ )١٦٤٢( رمحه اهللا تعاىل–  أيضاً -وكتب إىل معني الدين ): ١٥١(
  .)١٦٤٣( )أ  / ٥٦ق ( 
    يـا صـاحيب أشـهدت يـوم املـنحىن     -١
  

  والــبني فيــه مفــرق مــا بيننــا    
   واحلــي مفتــرق فأمــا ظــاعن   -٢  

  
ـز عليــه أن ال يظعنــا      أو مــن يعـ

   ال تــسألن عــن الــذي صــنعت بنــا-٣  
  

  أيدي النوى إذ ذقت ما صـنعت بنـا          
   وجاز حا  )١٦٤٤(  نصبوا القباب على املطي    -٤  

  
  والــوداع يــضمنازمــة ديهــا األ  )م(

   مـا كـان أحلـى موقـف التوديــع إذ    -٥  
  

ـا بــه وأمــره مــن بعــدنا     كنـ  
   رحلــوا فلــم يــربد غليلــي بعــدهم -٦  

  
  بــرد النــسيم و ال تعاليــل املــىن   

ـم-٧   ـابوا يطــالبين ـ    والطــرف مــذ ـغ
  

  يــدري بــأنّ هلــم بقلــيب موطنــا   
   يرى )١٦٤٥(  وسطا الفراق على الفريق فلم     -٨  

  
  )١٦٤٦(  أو لـساناً ألكنـا     طرفاً كليمـاً    

ـب يف الــسعري مقلــب -٩      أو قلــب صـ
  

   جتـري علـيهم أعينـا      )١٦٤٧( أو أعيناً   
   كم قلت للحادي غـداة حـدا ـم          -١٠  

  
  وســألته متــضرعاً مــا أمكنــا    

   يا سـائق األظعـان رفقـاً أن تكـن          -١١  
  

  أعطيــت دون القــوم قلبــا لينــا    
   يدعوا جفـوين موطئـاً     )١٦٤٨(  واسلهم -١٢  

  
   يرتـــضوها موطنـــاهلـــم إذا مل  

   فسرى ومـا ألـوى فعـدت متيمـاً         -١٣  
  

  )١٦٤٩( ألوي الضلوع على الصبابة والعنا      
   صربي راحةً  )١٦٥٠(  ورجعت أطلب عند   -١٤  

  
ـل لديــه وال جنــا      والــصرب ال ـظ

    
  ]املتقارب :[ وكتب إليه يستعطفه): ١٥٢(
    لعــل زمــان الرضــا أن يعــودا   -١
  

ـضى محيــدا       ويرجــع عيــشاً تقـ
ـريف الــذي   وحيظــى -٢     ببــشرك ـط

  
ــودا      منعـــت فعلمتـــه أن ـجي

ـره  -٣   ـادى علــى هـج    أيــا مــن ـمت
  

  رويداً علـى ضـعف قلـيب رويـدا          
   لقـــد بلـــغ الـــشوق يب حـــده-٤  

  
   الوجـودا  )١٦٥١(ووجدي إىل أن سئمت     

                                                  
  .وكتب إلى معین الدین أیضًا): ط(في  - 1642
  ).أ  / ٦٣ط (  - 1643
  ).مطا(نفسھ، مادة . جمع مطیة، وھي الناقة التي یركب مطاھا أي ظھرھا: يالمط - 1644
  .فكم): ط(في  - 1645
  ).لكن(مادة . الذي ال یقیم العربیة من عجمة في لسانھ، نفسھ: األلكن - 1646
  .أعیُن، وھذا منافي للوجھ اإلعرابي الصحیح): ط(في  - 1647
  .وأسألھم، وبھذه الروایة یختل وزن البیت): ط(في  - 1648
  .الضنى): ط(في  - 1649
  .عندي، وبھذه الروایة یختل وزن البیت): ط(في  - 1650
  .سمیت، وھذا تصحیف): ط(في  - 1651
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   وكــم يل وجــد جديــد عليــك  -٥
  

  يقابــل منــك صــدوداً حديــدا    
   فلطفــاً فلــست أطيــق اجلفــا   -٦  

  
   دوداوعطفــا فمــا أســتطيع الــص  

   ولــو كنــت عنــك جليــداً فــإنّ  -٧  
  

  حــر اشــتياقي يــذيب اجلليــدا    
   وإنّ بـــــرغم غرامـــــي أن  -٨  

  
ـي بعيــدا      يكــون مــزارك عنـ  

   ولــو شــئت أدنيــتين بالرضــا   -٩  
  

  وصــيرت كــلّ عــدو حــسودا    
   وليتــك ترضــى ودع يرجــع الـــ-١٠  

  
  أنـــام علـــي مجيعـــاً جنـــودا  )م(

   أمـــوالي دعـــوة مـــستعطف -١١  
  

ـدا بيــنك      م جبفــاكم وحيــدا ـغ
   يــرود ريــاض ســجاياك وهــي  -١٢  

  
  باحلــسن تقــضي لــه أن يــرودا    

   ومن عـذب منـهل أخالقـك الــ         -١٣  ذ
  

  كــرام الــسجايا يزيــد الــورودا   )م(
    

  
  
  
  
  
  ]الكامل :[ وكتب إليه يف املعىن): ١٥٣(
    الوجــد فيــك علــى الفــؤاد موكـّـل-١
  

   مـستعمل  )١٦٥٢(والصرب عنك تـأدب     
      )١٦٥٣( )أ  / ٥٧ق (   

   إليك مع اجلفـا    )١٦٥٤( )والشكوى( والذلّ   -٢
  

  والــصد منــك يلــذّ فيــك وجيمــل  
   كــلّ الــشدائد دون مــا يفــضي إىل -٣  

  
  إســخاط مثلــك فهــو ـممـا يــسأل  

ـى وإليــك بعـــ-٤   ـل ذلــك يرـجت    وملـث
  

ـل   )م(   ـــد اهللا يف كــلّ األمــور املوـئ
ـرت و ال أنــا-٥      لــست امللــوم إذا هـج

  
  أيضاً علـى طلـيب وصـالك أعـذل          

   إن مل يكــن منــك احلنــو وســيلةً  -٦  
  

ــة حالـــة أتوســـل   ــى بأيـ منـ  
   كن كيف شئت سوى الدوام على اجلفـا        -٧  

  
  )١٦٥٥ ()فألنت يف احلب األخري  األول     (  

                                                  
  :التخریج

  .فھو مما یسھل: ٣البیت ). ٦و ٥و ٣(، وردت األبیات ٢٦٧، ص ونتمام المت): ١٥٣(

 
  

  ).ط(، وأثبتناھا من )ف(طمست في األصل  - 1652
  ).أ  / ٦٤ط (  - 1653
  .الشكوىب): ط(في  - 1654
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   يا معرضاً لشقاي عنـي أنـت يف الــ          -٨
  

  حــاالت أمجعهــا ســعيد مقبــل   )م(
  حــسب األحبــة أن يفــرق بينــهم  (-٩  

  
  )١٦٥٦( )ريب املنون فما لنـا نـستعجل        

    
  ]البسيط :[ وكتب إليه):١٥٤(
    يــا مــن نــأوا وهــم عنــدي   -١
  

  كيف الـسبيل لـرد العـيش بعـدكم       
ــه أمل  -٢      وحقكـــم إنّ قلـــيب كلـّ

  
  حزنا عليكم وجـسمي كلـه سـقم         

   وإنّ عـــيين عـــني أي جاريـــة -٣  
  

  وبني جنيب نـار الـشوق تـضطرهم         
   كم أنشق الريح تـسري مـن جنـابكم         -٤  

  
   يبتــسموأملـح الـربق أبكـي حـني      

   إبـالغ التحيـة إن     )١٦٥٧(  وأسأل الركب  -٥  
  

  راحوا إليكم وعـنكم كلمـا قـدموا         
   خدي تـرب داركـم     )١٦٥٨(  وكم أوسد  -٦  

  
   طـوراً وألتـزم    )١٦٥٩( طوراً وألثمهـا    

   ومــا يبــل غليــل الــصدر بعــدكم -٧  
  

  شيء سوى أن يعـود الـشمل يلتـئم          
   وا رمحتــاه لقلــيب كــم يكابــد مــن-٨  

  
  لـيس يـنفطم   مر اجلوى وهو عـنكم        

   ويـــا ضـــاللة رأي إذ أعلّلـــه  -٩  
  

ـا أرجيــه مــن آمــال قــربكم      ـمب
   ال تنكروا صدق وجدي إن بقيت وقـد        -١٠  

  
  )١٦٦٠( بنتم فإنّ وجودي بعدكم عـدم       

    
 على الشهود )١٦٦١(وقال وكتب ا إىل قاضي القضاة مشس الدين بن خلكان، وقد رسم): ١٥٥(

  ]الطويل :[  فلم يكن إال النصفبأداء شيء من املال، واجتهد يف دفعه عنه
    حياتـــك أوىف نعمـــة بوجودهـــا-١
  

   تنـوب وأحـزان    )١٦٦٢(تكفّر آفـات    
  

                                                                                                                                       
  .فاآلن أنت على األخیر األول): ط(في  - 1655
  ]الكامل : [ مضمن من قصیدة لشاعر غیر معروف - 1656

  نھم  
  

  ستعجل؟   
  : بھذه الروایةكفایة الطالب وفي العمدةوجاء في . ١/٥٦٥، زھر اآلدابالحصري، : في  

  ھمن  
  

  ستعجل؟    
  .٧٥، صكفایة الطالبوالجزري، . ٢/١٦٧، العمدةابن رشیق،   

  ).ركب(، مادة اللسانابن منظور، . أصحاب اإلبل في السفر دون الدواب: الركب - 1657
  
  

  .)وسد(، مادة أساس البالغةالزمخشري، . من الوساد، وھو كل ما یتوسد بھ وإن كان من تراب: أوّسد - 1658
  ).لثم(، مادة الصحاحالجوھري، . أقبلھا: ألثمھا - 1659
  ]البسیط : [ یالحظ في ھذا البیت تأثر الشاعر واضحًا بقول المتنبي - 1660

  ارقھم    
  

  دم  
  .٣/٣٩١، الدیوانالمتنبي،   

  ).رسم(، مادة المصباح المنیري، الفیوم. من رسم، ورسمت لھ كذا فارتسمھ أي امتثلھ: رّسم - 1661
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   وأن تلحــق العبــد الفقــري غرامــة  -٢
  

  فما دمـت حيـاً فالغرامـة شـكران          
 وقد كان متوعكاً، فجاء لعيادته فوجده قد ركب إىل )١٦٦٤( وكتب إليه)١٦٦٣( )قال(و): ١٥٦(  

  ]اخلفيف [ :جملس احلكم لتفريق الزكاة
    جئت كيمـا أعـود والقلـب يرجـو          -١
  

ـاب الــسؤال والــدعوات       أن ـجي
   قـال يل عـد ولكـن       )١٦٦٥( وإذا الفأل  -٢  

  
ـا العــادات     لعــواف جــرت ـ  

      )١٦٦٦( )أ  / ٥٨ق (   
ـت جملــس احلكــم فيــه الـــ-٣ فتيممـ   
  

  )١٦٦٧( )والزكـاة (عدل والصوم والدعا      )م(

   واملــساكني حــول بابــك يــدعو  -٤  
  

ـري ال      خــاب فيــك الــدعاة ن ـخب
   إنّ يومــاً ركبــت فيــه معــاىف   -٥  

  
  فيــه حقــاً تفــرق الــصدقات     

  ]الوافر :[ وقال وقد جاء لقرب والديه لزيارة املتأخر منهما): ١٥٧(  
ــى  -١ أملّ حتـ بقـــربي والـــدي    
  

  فأهلــاين املــسلم عــن امللــم     
   وأخــرس حــسن لطــف منــه نطقــي-٢  

  
 )فهمي( منه )١٦٦٨ ()لطف حسن(وحير   

ـري لــسان حــال  -٣  )١٦٦٩(    ومــا ألفيــت ـغ
  

  أقول به فداك أيب وأمـــــــي  
    

  ]الطويل :[ يف أول شهر رمضان)١٦٧٠(وكتب إليه): ١٥٨(
    أموالي مشس الدين ال زلت دائـم الــ         -١
  

  سعادات حمروس البقا طيـب الـنفس        )م(
   تــرآى اهلــالل النــاس دوين ومل أرد  -٢  

  
  وقلت هلم حقاً وما فيـه مـن لـبس           

   أمنــت الليــايل مث لــست مراقبــاً  -٣  
  

  هالالً مبايل دام مـن طلعـة الـشمس          
                                                                                                                                         

ادة  ر  صاغاني،  . ة        : آفات - 1662
  ).اوف(

  ).ف(سقطت من األصل  - 1663
  .الضمیر عائد إلى شمس الدین بن خلكان - 1664
  ).فأل(، مادة  اللسانابن منظور،. ضد الطیرة: الفأل - 1665
  ).أ  / ٦٥ط (  - 1666
 ).الزكاة(والصالة، وكتب بجانبھا بخط صغیر كلمة ): ط(في  - 1667

  
 
  

  :التخریج
ن     : "، وجاء في تقدیم األبیات ١٦١ – ١٦٠ق   / ١٨،  مسالك األبصار ): ١٥٩(

  ".د أحسنخلكان بكتاب طلبھ منھ قام شخص كان یكتب عنھ یعرف بالبرھان الحسي بأن یكتبھ، وهللا ھو لق

 
  

  .حسن لطف): ط(في  - 1668
  .كتب بشكل عمودي مائل مبدوءًة من أسفل في نھایة البیت): ف(في األصل  - 1669
  .الضمیر عائد إلى شمس الدین بن خلكان - 1670
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   وهنوا ومـا خصـصت وقتـاً كحـاهلم       -٤
  

ـي لــسك القدســي    ـة منـ   بتهنـئ
ـا دعــاء وخدمــة   -٥   ألنّ اهلنــا منـ   

  
  وذلـك شــغلي دائمـاً وبــه أنــسي    

    
 إىل بعض )١٦٧١( نوكان وعده أن يأخذ لبعض أصحابه كتاباً من القاضي برهان الدي): ١٥٩(

  ]السريع :[  الوعد)١٦٧٢( )يستنجز(اجلهات، فكتب إليه 
    مــوالي هــذا ابــن الــسبيل الــذي-١
  

  رام كتابـــاً منـــك بـــاألمس   
   أحالـــه املـــوىل بأنعامـــه الــــ-٢  

  
  عــام علــى برهانــه احلــسي     )م(

   وأنـــه نعـــم دليـــل الفـــىت  -٣  
  

  ال ســيما إن كــان كالــشمس    
    

  
  
  ]جمزوء الكامل :[ )١٦٧٤( النقيب)١٦٧٣( وكتب إليه وقد سخره): ١٦٠(
    أشــكو إليـــك مـــن النقيـــب -١
  

  شــكوى احملــب مــن الرقيــب    
   ويلــــذّ يف شــــرع اهلــــوى-٢  

  
  ذلّ الـــــشكاية للحبيـــــب  

ـــــين -٣      إنّ النقيــــــب أذلـّ
  

  يف مـــــوطين ذلّ الغريـــــب  
ـــني معتــــزاً بكــــم  -٤   أـ   

  
ـب العجيــب       هــذا مــن العـج

   مــــع أنّ مــــا يف شــــوقه -٥  
  

   نـــصيبيل يف التكـــسب مـــن  
   مـــر يـــا نـــصييب يف الـــشها -٦  

  
ـصيبـي   )م( إذا النـ ـب   )١٦٧٥(دة ال أحـ

    
  ]الطويل : [ وقال): ١٦١(
    ســالم علــى عــايل اجلنــاب جليلــه-١
  

   بابـه عـن مثولـه      )١٦٧٦(سالم جمـل    
  

                                                
شافعي،    : القاضي برھان الدین   - 1671

ي  . ـ ٦١٦ـ و  ٦١٠امي   واختلف مؤلفو المصن 
. اھر         . القضاء بالقاھرة عشرین یومًا  

. دین        ٦٨٦توفي بمنزلھ بالمدرسة المعزیة بمصر سنة        
 – ٦٨١ات  (، الم ذھبي .  ٣٣٦ – ٣٣٥ / ١٣، ات صفدي، : ر(

  ).٢٦٢ – ٢٦١)/ھـ٦٩٠
  .یستنجزه): ط(في  - 1672
  ).سخر(، مادة اللسانابن منظور، . كلفھ ما الیرید وقھره: سّخره - 1673
  ).نقب(نفسھ، مادة . عریف القوم: النقیب - 1674
  ).ط(، وفي )ف(ھكذا ورد ھذا البیت في األصل  - 1675
  .مجلى): ط(في  - 1676
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      )١٦٧٧( )أ  / ٥٩ق ( 
ــه -٢    إذا حالـــت األيـــام دون لقاـئ
  

  أحــال علــى األيــام حــر غليلــه   
  هيـه شـافعاً   وما هـو فيمـا سـوف ين    -٣  

  
ـري ســبيله       أيــسلك يف اآلداب ـغ

   فقـريه  )١٦٧٨( بلى عنـد معـىن املعـتقني       -٤  
  

  )١٦٧٩(مكاتبــة مــسكينه ابــن ســبيله  
   يف اجلود حيـوج طالبـاً      )١٦٨٠( وما مالكي  -٥  

  
   حاشى عوائـد طولـه     )١٦٨١(إىل شافع   

    
  ]الطويل : [ )١٦٨٢( )رمحه اهللا(وكتب إىل عالء الدين بن النابلسي ): ١٦٢(
  سىن جتـلّ عـن احلـصر        صفاتكم احلـ    -١
  

  وإحسانكم مـا إن يكافيـه شـكري         
  ٢-ـىن    وانــتم عــن املــداح مثلــي يف ـغ

  
  مبا لكم قد شاع من أحـسن الـذكر          

   فها أنا عند العجز عـن قـدر مـدحكم          -٣  
  

  وقفت، وهذا القـدر أدىن إىل قـدري         
  ]الطويل : [ وقال على لسان من اقترح عليه مرثية يف شخص): ١٦٣(  

  نّ حكــم اهللا بــاملوت شــامل    أال إ-١
  

ـور املنايــا يف الربيــة عــادل       فـج
  )١٦٨٣( )مـنقض ( وكل سـرور ال حمالـة      -٢  

  
ـل(     )١٦٨٤( )وكــل نعــيم ال حمالــة زاـئ

   ومــا زالــت األيــام ختلــف وعــدها-٣  
  

ـدراً كــلّ خــلّ تواصــل   ـر ـغ   وـج
   ترينــا األمــاين يف منــام اغترارنــا  -٤  

  
ـل    ـةً وهــي باـط   أمــوراً نراهــا حقـّ

  مــل للــدنيا علــى ظلمهــا ومــا ونع-٥  
  

  حبي من لدى ظلم غـدا وهـو عامـل           
   فإيــاك والــدنيا فزخــرف هلوهــا  -٦  

  
  عــن احلــق واخلــري املؤبــد شــاغل   

   إذا جعــل الــدنيا الفــىت حاصــالً لــه-٧  
  

  فيــوم احلــساب مالــه فيــه حاصــل  
   ومـــا هـــي إال مـــدة ملـــسرينا-٨  

  
  إىل املــوت واأليــام فيهــا مراحــل   

ـق فمــا اغتــر بال-٩     فــاين اخلــسيس موفـّ
  

  وال اغتــر بالــدنيا الذليلــة عاقــل    
  

                                                
  ).ب  / ٦٦ط (  - 1677
  ).عوف(نفسھ، مادة . من العوف، وھو الضیف: المعتفین - 1678
  ).ط(سقط ھذا البیت من  - 1679
  .نسبة إلى المذھب المالكي: مالكي - 1680
  .نسبة إلى المذھب الشافعي: شافع - 1681
 ).ط(سقطت من  - 1682

  
 
  

  ).ط(طمست في  - 1683
، دیوان ة،    . ل     : دره           - 1684
  .١٣١ص
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   مواصـل إلفـه    )١٦٨٥( )فبينا الفىت فيها   (-١٠
  

  تــصحبه األجــداث وهــو مفاضــل   
   وبينــا الفــىت حــي إذا هــو ميــت -١١  

  
  وبينــاه مــسرور إذا هــو ثاكــل    

ـزه-١٢   ـوت لعـ    ولــو كــان حــي ال ـمي
  

ـز مطــاول    ـد ســيف الــدين عـ   خللـّ
ـ -١٣     وت ـغـري مــدافع ولكـن قــضاء املـ

  
  ومــا أحــد إال بــه املــوت نــازل   

 )فنائـه ( بدراً طالعـاً يف      )١٦٨٦( )اهللا( له   -١٤  
)١٦٨٧(  

  برغمي أضحى وهـو يف التـرب آفـل          
   وسائده بعـد احلـشايا مـن الثـرى         -١٥  

  
  )١٦٨٩( بعد الستور اجلنـادل    )١٦٨٨(وأسناده  

   وسيفاً برغمي قد غدا اللحـد غمـده        -١٦  
  

ـل      لــه مــن مــودات القلــوب محاـئ
   وغصناً بأزهـار املـىن كـان مثمـراً         -١٧  

  
  فعــاد بــأرواح الــردى وهــو ذابــل  

   وجــوهرةً قــد فارقــت دار عزهــا -١٨  
  

  فــردت إليهــا إذ ــا الــدهر جاهــل  
      )١٦٩٠( )أ  / ٦٠ق (   

   ولو كـان يفـدى ميـت ال فتديتـه          -١٩
  

  )١٦٩١(بنفسي ال بـل الفتدتـه القبائـل         
   ولو دفـع احلـرب املمـات لـدافعت         -٢٠  

  
  زلـــه عنـــه القنـــا والقنابـــلنوا  

   وعــصبة آســاد يبــة ذكــرهم  -٢١  
   تر

  )١٦٩٢(تــرد علــى أعقــان اجلحافــل  
ـل تبــدد نظمــه -٢٢      فآهــاً علــى ـمش

  
  وعــيش بــه وىلّ اخللــيط املزايــل    

ـب دان والزمــان مــساعد  -٢٣      إذ احلـ
  

  محيــد وإذ ربــع املــسرة آهــل     
   وآهاً على أنّ الوصـال قـد انقـضى         -٢٤  

  
ــل وأنّ لياليـــه      القـــصار قالـئ

                                                  
  .فبینا ترى فیھا): ط(في  - 1685
  .سقطت من صدر البیت وكتبت فوقھ): ط(في  - 1686
  .قبابھ): ط(في  - 1687
ي    ضرب من الثیاب قمیص ث  : اساره، واألسناد ): ط(في   - 1688

  ).سند(، مادة  اللسانابن منظور،. من البرود
  ).جندل(نفسھ، مادة . جمع جندل، وھو صخرة مثل رأس اإلنسان: الجنادل - 1689

  
  
  
  
  
  

  ).ب  / ٦٧ط (  - 1690
  ]الطویل : [ یالحظ في ھذا البیت تأثر الشاعر ببیت الخریمي - 1691

  ھشي 
  

  د      
  .٢٤، صالدیوانالخریمي،   

 ]الطویل : [ یالحظ في عجز ھذا البیت تأثر الشاعر بعجز بیت عنترة بن شداد - 1692
  صعوا  

  
  سالح     

  .٣٥، صالدیوانعنترة بن شداد،   
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   وأنّ احلبيب النـازح الـدار مل يكـن         -٢٥
  

  لتبلغنـــا أخبـــاره والرســـائل    
ـا -٢٦   ـدي عتاـ    وأنّ املنايــا لــيس ـجي

  
 )١٦٩٣()تغـين (و ال يف اجتماع الـشمل         

   علــى أنّ حكــم اهللا أجــود للفــىت -٢٧  الوســـــــــــــــائل
  

  على كل حـال فـارض بـاهللا فاعـل           
ـاً  -٢٨      ودم أيهــا املــوىل األمــري مبلّـغ

  
  مــن اهللا يف الــدارين مــا أنــت آمــل  

    
  ]الطويل : [ وقال يرثي): ١٦٤(
    جبور املنايا يف الـورى يظهـر العـدل          -١
  

   بالردى حكم العدل   )١٦٩٤( )عليها(فكلّ    
   فــال إلــف يبقــى ال يفــارق إلفــه -٢  

  
  وال منـــزل ـغـان بأهليــه ال خيلــو  

   و ال حالـــة إالّ حتـــول وتنقـــضي -٣  
  

  ح هلذا الدجى جيلو    لنا صب  )١٦٩٥() ويبدو(  
ـق نفــسه -٤      فمــا اغتــر بالــدنيا وعلـّ

  
  بزخرفهــا إالّ امــرؤ مــا لــه عقــل  

   ويا مـا أمـر العـيش فيهـا وإن حـال         -٥  
  

  فعن غلط فيها ويـا قـلّ مـا حيلـو            
   ومـــا هـــي إالّ مـــدة ملـــسرينا-٦  

  
  )١٦٩٦(مجيعاً إىل دار يقـيم ـا القفـل          

   وأكثرنــا حزنــاً عليهــا خليلــها  -٧  
  

   ١٦٩٧(وى بئس اخلليلـة واخلـلّ     غداة الن(  
   فــال تــألف الفــاين فــإنّ فراقــه   -٨  

  
  لصعب، ولكـن قبـل ألفتـه سـهل          

   فــإن مل تفــز فــالترك ال تــركنن لــه-٩  
  

  لتحظى ببعض الترك إن فاتـك الكـل         
   وإنّ الــسرور الــدنيوي إذا انقــضى -١٠  

  
ـا دام أو ثكــل       هلــم طويــل رـمب

   علـى أنـه مل خيلــص الـدهر راحــة   -١١  
  

  )١٦٩٨(بال نكد من بعد تلقـاه أو قبـل          
   ولو كانـت الـدنيا نعيمـاً بأسـرها         -١٢  

  
  لكان لنا باملوت عـن طيبـها شـغل          

   كنت ذا عزم فجـرد عزميـة       )١٦٩٩( فإن -١٣  
  

  لقطع الدنايا مثل مـا جـرد النـصل          
 اكتـسبت   )١٧٠٠( فإن بقيت يف غمـدها     -١٤  

  صــــــــــــــــــدى
  بغري سـعري النـار لـيس لـه صـقل            

ـق بــال-١٥      وثقلــه)١٧٠١(كثيف و ال تتعلـّ
  

  ولذ باللطيف الصرف إن شئت أن تعلو        
   ومهما تقاضاك اهلوى طيـب عاجـل       -١٦  

  
  فقف نظـراً يف حيـث آجلـه تـسلو           

  
                                                

  .تجدي): ط(في  - 1693
  .علیھ): ط(في  - 1694
  ).ط(وتبدو، وأثبتنا ما یقیم المعنى من ): ف(في األصل  - 1695
  .المقل، وھذا تصحیف): ط(في  - 1696
  ).ط(، وأثبتناه من )ف(سقط ھذا البیت من األصل  - 1697
  ).ب  / ٦٨ط ( بدالً من ) ب  / ٦٩ط : ( ، وردت في)٢٠-١١: (األبیات - 1698
  .وإن): ط(في  - 1699
  .في عھدھا): ط(في  - 1700
  ).كثف(، مادة  اللسانابن منظور،. الكثیر المتراكب الملتف من كل شيء: یفالكث - 1701
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   وكابد قليالً حجـب نفـسك ترتفـع        -١٧
  

  ويبد لك احلـق الـذي مالـه مثـل           
ـزى بنجلــه -١٨      ويــا أيهــا املــوىل املعـ

  
  لك اخلري كم قد مات عن والـد جنـل           

  )١٧٠٢( )يف الشدائد للفـىت   (لتأسي   وإن ا  -١٩  
  

  )١٧٠٣( )ما ختلـو  (للطف خفي شدة منه       
   مضى طاهراً عن مـوطن قرنـت بـه         -٢٠  

  
  )١٧٠٤(الرذائل واستوىل على أهله الـذل       

      )١٧٠٥( )أ  / ٦١ق (   
   وصــار لــدار ال يــزول نعيمهــا  -٢١
  

  وليس لوصل من حبيـب ـا فـضل          
   شـيقا )١٧٠٦( )الصب( ديار إذا ما جاءها   -٢٢  

  
  ليهــا تلقّتــه الكرامــة والفــضل إ  

ـح منـه اجتـهاده          -٢٣      إمام قـضى إذ ص
  

  وشاهده مـن قولـه شـاهد عـدل          
   لو أنّ املـوت يـأيت حماربـاً        )١٧٠٧( مهام -٢٤  

  
  حلجبـه عـن بابـه اخليـل والرجــل      

ـري مــذ كــان نفــسه-٢٥      وفاعلــة للـخ
  

       ١٧٠٨( )منـها لـه   (فقد رفعت إذ صح( 
  ه ومن جـوده أضـحى جيـود بنفـس         -٢٦  الفعـــــــــــــــل

  
  وقد سـألتها منـه مـن ربـه رسـل           

   إذا كنت وى من ناء عنـك فاشـتغل         -٢٧  
  

  مبا منه يف دار اللقـا حيـصل الوصـل           
   وال تكرهن نقـل احلبيـب إىل العـال         -٢٨  

  
  من املنـزل األدىن فخـري لـه النقـل          

   إذا ارحتــل األحبــاب قبلــك ترحتــل-٢٩  
  

   حبليفهم نقـل   )١٧٠٩(ومالك من أعالق    
  )١٧١٠( )وأهلـها (الّ للنفوس    فما اإللف إ   -٣٠  

  
  فناء وال حتفـل بـأقوال مـن ضـلّوا           

   ولــوال مراعــاة اهلياكــل مل يكــن -٣١  
  

   ما النفس فارقهـا الـشكل      النأسى إذ   
   وإنــك أدرى بالــذي قــد ذكرتــه -٣٢  

  
  )١٧١٢( الوبل )١٧١١(ولكنه قد ميطر السرع     

   وقد سبق املـوىل إىل الـصرب والرضـا         -٣٣  
  

  تلـو فقويل حلسن الصرب من سـيدي ي        
  ٣٤-     وليس ينايف الـصرب قلـب بـه جـوى   

  
  )١٧١٣(ودمع على أثـر األحبـة منـهلّ         

   وذكــر ألوقــات التالقــي وطيبــها-٣٥  
  

  )١٧١٤ ()اخلبـل (إذا عن للمشتاق خالطه       

                                                   
  .للشدائد كلھا): ط(في  - 1702
  ).ط(ما یخلو، وقد أثبتنا ما یقیم المعنى من ): ف(في األصل  - 1703
  ).ط(الدل، وقد أثبتنا ما یقیم المعنى من ): ف(في األصل  - 1704
  ).ب  / ٦٩ط (  - 1705
  .الصبر): ط(في  - 1706
، سان ور،   . ساء       : الملك العظیم الھمة، وقیل : لھماما - 1707
  ).ھمم(مادة 
  .منھ لھا): ط(في  - 1708
  ).علق(، مادة اللسانابن منظور، . جمع علق، وھو النفیس من كل شيء: أعالق - 1709
  .ومالھا): ط(في  - 1710
  ).سرع(ة نفسھ، ماد. المطر السریع: الّسرع - 1711
  ).وبل(نفسھ،  مادة . المطر الشدید الضخم القطر: الوبل - 1712
  ).ومنھا(بكلمة ) ٣٥-٣٣(فصل ناسخ الدیوان بین األبیات السابقة واألبیات ): ط(في  - 1713
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   وضعف عن الـصرب اجلميـل هنيهـةً        -٣٦
  

  فما كلّ وقت عند ذي صـبوة محـل          
    

اخلفيف : [ لم به فاعتذر عن انقطاعه شفاعة وكان ي)١٧١٥(وكتب إىل مشس الدين بن باخل): ١٦٥(
[  
ـة   -١ إن نــأت يب عــن الزيــارة نيـ    
  

ـه      القــدمي وفيـ فعهــود الــود  
   ولــئن مل أكــن علــى البــاب للـخـد-٢  

  
  مـــة أرتـــاد بكـــرة وعـــشيه  )م(

   فعلــى بــاب اهللا ســبحانه قــد   -٣  
  

  )١٧١٦(قمت أدعو لكم بـأخلص نيـه         
   أن تـــدوم الـــسعادة الدنيويـــه -٤  

  
ــةلكـــم والـــسع   ادة األخرويـ  

  ٥-  نـــا ال يـــزول إذ هـــو ودود   
  

ـه     كيـفرعتــه تلــك األصــول الز  
  ـات له يف  )١٧١٧ ()أصـ وصفات املوىل    (-٦  

  
ـه      كــلّ قلــب صــبابةً عذريـ  

  قتحــام)١٧١٨(ا)و مهّــة كــسروية  (-٧  
  

  ـة)١٧١٩(علــوي ١٧٢٠( وســرية عمريـ(  
   وذات)١٧٢١( وذكـــاء عطـــاردي -٨  

  
  ومعـــان مشـــسية بدريـــه    

ـز دمـــت ذا عيـــشة ت-٩     لـــذّ وعــ
  

  أبـــدي وســـرية مرضـــية    
    

  ]جمزوء اخلفيف :[  لنفسه)١٧٢٣( شرف الدين ابن الطوسي)١٧٢٢( )املوىل(وكتب إليه ): ١٦٦(

                                                                                                                                       
  ).خبل(نفسھ، مادة . الفساد: الخل والخبل): ط(في  - 1714
الدین أبي المفاخر باخل بن عبد اهللا بن أحمد األمیر شمس الدین محمد بن األمیر بدر : شمس الدین بن باخل  - 1715

ویري،  : ر . (ـ ٦٨٣نة   . كان صارمًا وعادالً ولھ میل إلى األدب. الھكاري، متولي ثغر اإلسكندریة  
  )٢/٢٤٢، الوافي بالوفیاتوالصفدي، . ٣١/١٢٤، نھایة األرب

ل  )لكم(بعد كلمة ) ٣(في عجز البیت ) دائما(، وردت كلمة )ط(، وفي )ف(في األصل    - 1716
  .الوزن، لذا أسقطناھا إلقامة الوزن

  ).ف(طمست في األصل  - 1717
  
  
  
  

  :التخریج
ت  . ا   : ١٣ت    : ٣، البیت ١٦٤، ص   مختار الدیوان ): ١٦٦(

  .فأسأنا: ١٥فتجاوز اصرفا، البیت : ١٤

 
  

ي          : ، وكسرویھ )ف(ي األصل   طمست ف  - 1718
. ٥٣٨، صرب والیقي،  )سر (ادة  سان ور،   . رس          

  .٢٥٨، صشفاء الغلیلوالخفاجي، 
  .نسبة إلى الخلیفة على بن أبي طالب: علوي - 1719
  .إلى الخلیفة عمر بن الخطابنسبة : عمریة - 1720
  ).عطر(، مادة  اللسانابن منظور،. نسبة إلى عطارد، وھو كوكب ال یفارق الشمس: عطاردي - 1721
  ).ط(سقطت من  - 1722
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    أيهــــا الــــسيد الــــذي -١
  

  )١٧٢٤(قولـــه للـــورى صـــفا   
   أفـــــــتين يف قـــــــضية-٢  

  
  أنـــا منـــها علـــى شـــفا   

      )١٧٢٥( )أ  / ٦٢ق (   
ـــرا( مــــدنف صــــاغه -٣   الـغ
  

  )١٧٢٧( )اخلفــا ( إىل غايــة)١٧٢٦( )م  )م(

ـــه الطيــــف راقــــداً -٤   ظنـ   
  

ـب لـــه نفـــى  (     )١٧٢٨( وحلــ

ـ -٥   ـــ    فــــأتى يقتفــــي ليـج
  

  ـــــعله ســــلّم اجلفــــا   )م(
   فـــــرأى حالـــــة تـــــر-٦  

  
  ق األعــــادي هلــــا وفــــا  )م(

ـ  -٧      فاســـتلمت احلطـــيم والـــ
  

  )١٧٣٠( والــصفا)١٧٢٩(بيــت والــركن  
   وتطوفــــــت بالعقيـــــــ-٨  

  
  )١٧٣١(ــــق أعاطيـــه قرقفـــا   

   أتــــرى يف شــــريعة الـــــ -٩  
  

  )١٧٣٢(حـــب هـــذا حتيفـــا    )م(
   أم علـــى مـــذهب التـــصو  -١٠  

  
  ف وقـــت  الـــصفا صـــفا    )م(

   فــــأبن يل وقّيــــت مــــن-١١  
  

  أمل للكــــــرى نفــــــى  
   يـــا إمامـــاً بـــه اقتـــدى  -١٢  

  
  مــــن إليــــه تعرفــــا    

   أنـــت جممـــوع مـــا ســـوا -١٣  
  

  )١٧٣٣( )لــك الــصدق والوفــا (ك   )م(
   حـــزت فـــضالً وســـؤدداً  -١٤  

  
  فتـجـــــاوزت أحرفــــــا  

  
                                                                                                                                       

ین             : المولى شرف الدین بن الطوسي    - 1723
  .أیدینا من مصادر

  .بشكل عمودي مبدوءان من األسفل) ب  / ٦١ف (  كتبا في الجانب األیسر من )٢و١(البیتان  - 1724
  ).أ  / ٧١ط (  - 1725
  .األنام): ط(في  - 1726
  .الجفا): ف(في األصل  - 1727
  .، ومصدر التخریج)ط(، وقد أثبتنا عجز البیت من )ف(بیاض في األصل  - 1728
  .٣/٧٣،  البلدانمعجمالحموي، . ھو الركن الیماني من أركان الكعبة: الركن - 1729
. وق        : الصفا - 1730
  .٣/٤٦٧نفسھ،

  .٦، صحلبة الكمیتوالنواجي، . ٥٩، صنظام الغریبالربعي، . من أسماء الخمرة: القرقف - 1731
  
  
  

  :التخریج
ت       : ٨ت و: ٦البیت . ١٦٦-١٦٤، صمختار الدیوان ): ١٦٧(

  .صدر البیت بیاض، شرف الدین أشرفا: ١٤

 
 

  ).حیف(، مادة اللسانمن الحیف، وھو المیل في الحكم، والجور والظلم، ابن منظور، : تحّیف - 1732
یم      وزن وا )ادراد التفى(وردت بھذا الرسم ): ف( في األصل  - 1733

  .ومصدر التخریج) ط(الوزن والمعنى من 
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  لـــدين كاســـباً  كنـــت يف ا-١٥
  

   تـــــصرفا)١٧٣٤(فأســـــأنا  
    

  ]جمزوء اخلفيف : [ )١٧٣٥( فكتب إليه): ١٦٧(
    صـــــفا)١٧٣٦( حبـــــذا وارد-١
  

ـــه ضــــفا       وجــــىن ظلـّ
   وإشــــــارات عــــــارف-٢  

  
ــاهرات مـــع اخلفـــا       )١٧٣٧(ـظ

   ومعــــــان عروســــــها -٣  
  

  تلــــبس احللــــى أحرفــــا   
ـدا )١٧٣٨( )مــسمع (-٤      الــشيخ قــد ـغ

  
  )١٧٣٩(حيالهـــــا مـــــشنفا   

   حلّيــــــت يف صــــــحيفة-٥  
  

  فتمثّلــــــت مــــــصحفا   
   روضــــها)١٧٤٠( )جتليــــت( و-٦  

  
  عرفهــــا قــــد تعرفــــا    

   لبــــست مــــن بــــديعها -٧  
  

  بــــرد زهــــر مفوفــــا    
   وبــــدا نــــور نورهــــا  -٨  

  
  فحــــــذار أن خيطفــــــا   

   كـــلّ شـــادي معـــىن عـــال -٩  
  

ـــصن حــــرف ليهتفــــا     ـغ
ــ   -١٠      يــا هلــا حتفــةً جــزى الـ

  
  ــــله خـــرياً مـــن أحتفـــا   )م(

   أوقفــــت عبــــد رقّهــــا -١١  
  

   موقفــــاموقفــــاً جــــلّ   
   بـــــــشرين بـــــــأنين-١٢  

  
  صــــــاحل أن أعرفــــــا   

   جــــاء أمــــر مــــصرف -١٣  
  

   مل أجــــد عنــــه مــــصرفا   
   حــــــرس اهللا ربهــــــا -١٤  

  
  )١٧٤١(شـــرف الـــدين األشـــرفا  

   الفـــصيح الـــذي لـــه الــــ-١٥  
  

   أضـــحى مـــصرفا ــــقول  )م(
   والعلــــيم احملقــــق الـــــ-١٦  

  
  كامــــل الــــصدق والوفــــا  )م(

   وهــــو العــــارف الــــذي-١٧  
  

  نــــاس أشــــرفاكــــان يف ال  
   قــــال يل قــــل فقلــــت إذ -١٨  

  
  مل أجــــد عنــــه مــــصرفا   

  
                                                

وزن        )تأنا (م   ): ف(ل    - 1734
  .ومصدر التخریج) ط(والمعنى، لذا أثبتنا ما یقیم الوزن والمعنى من 

  .لطوسيالضمیر عائد إلى شرف الدین بن ا - 1735
  ).ورد(نفسھ، مادة . الطریق: الوارد - 1736
  .بشكل عمودي مبدوءة من األسفل) أ  / ٦٢ف (كتبت في الجاني األیسر من ) ٥-٢(األبیات  - 1737
  ).ف(طمست في األصل  - 1738
  ).شنف(نفسھ، مادة . من الشنف، وھو من حلى األذن: مشنف - 1739
ادة ینل، . ھشي : ت. ت): ط(ي   - 1740

  ).جلَو(
  .بشكل عمودي مبدوءان من األسفل) أ / ٧٢ط(كتبا قي الجانب األیسر من ) ١٥و ١٤: (البیتان - 1741
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ـــرا-١٩    إنّ مــــن صــــاغه الـغ
  

  م إىل غايــــــة اجلفــــــا   )م(
  ٢٠-إن تنــــــاهى إىل فــــــىت   

  
ـــه نفــــى     لــــسوى حبـ  

ـــر  -٢١      فبــــه البيــــت زاـئ
  

  )١٧٤٢(وبــــه قــــد تطوفــــا  
   ولــــه الكــــلّ راجــــع -٢٢  

  
  ولـــه العـــيش قـــد صـــفا    

ـ  -٢٣      وإذا مل يكـــن مـــع الـــ
  

   فهـــو الـــصفاحـــب شـــيء  )م(
   وهــــو يف كــــل حالــــة-٢٤  

  
  صـــاحب الـــصدق والوفـــا    

      )١٧٤٣( )أ  / ٦٣ق (   
   ومــــىت يبــــق بعــــضه -٢٥
  

  كــــان صــــباً مكلّفــــا    
ــة   -٢٦   يـــا هلـــا مـــن بقيـ   

  
  حكمهــــا قــــد تــــصرفا   

   عنـــدها القـــرب والنـــوى  -٢٧  
  

  وهلــــا الوصــــل واجلفــــا   
   والـــضىن)١٧٤٤( وهـــي للـــذل-٢٨  

  
ـز والــــشفا       وهلــــا العـــ

ـ  وإذا مـــا -٢٩     احملـــب يف الـــ
  

  حـــب نـــال الـــضىن اشـــتقا  )م(
  ٣٠-ـز    أو)١٧٤٥( وإذا ذلّ عــــــــ

  
  خــــان صــــرباً فقــــد وىف  

   وإذا مــــا جــــرت لــــه -٣١  
  

   ظنهــــا جفــــا)١٧٤٦(حالــــة  
ـ  -٣٢   ـب حكــم مــا الــ    فــإىل احلـ

  
ـب  )م(    يف احلـــب أســـلفا)١٧٤٧(صــ

   إنّ رب اجلمـــــال أهــــــ-٣٣  
  

  ـــــل إذ جــــاد أو عفــــا   )م(
    

  ]الرمل : [ )١٧٤٨(ن النقيبوكتب إليه ناصر الدين ب): ١٦٨(
                                                

  .بشكل عمودي مبدوءان من األسفل) ب /٦٢ط ( ، كتبا في الجانب األیسر من )٢٤و ٢١: (البیتان - 1742
  ).ب  / ٧٢ط (  - 1743
  .الذل): ط(في  - 1744
  .، ومصدر التخریج)ط(عّزه، وبھذه الروایة یختل الوزن، لذا أثبتنا ما یقیم الوزن من ): ف(في األصل  - 1745

  
  
  
  
  

  :التخریج
  .١٦٦، صمختار الدیوان): ١٦٨(

 
 

  .حالھا): ط(في  -1746
  .سقطناھا، وبھذه الروایة یختل الوزن والمعنى، لذا )الحب(بكلمة ) ف(سبقت ھذه الكلمة في األصل  - 1747
وان               : ب       - 1748

: ر. (٦٨٧نة . اباب . ذب 
  ).٣٠٢-٢٩٩) / ھـ٦٩٠ -٦٨١وفیات حوادث و(، تاریخ اإلسالموالذھبي، . ١/٣٢٤، الوفیات فواتالكتبي، 
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   أنــا عبــد البــن عبــد املــنعم   -١
  

  ولــه يف كــل فــضل أنتمــي     
ـدا)١٧٤٩( )خــالط( حبــه -٢      روحــي فـغ

  
ـزوج بلحمــي ودمــي       وهــو ـمم

   يــا شــهاب الــدين يــا مــن فــضله-٣  
  

ـل نــور الــشمس أو كــالعلم      مـث
   أوحــشت مسعــي معانيــك الــيت  -٤  

  
  مل تــزل توضــح لــبس املبــهم    

  لفــظ بــه  كــلّ معــىن يــشرق ال -٥  
  

ـل إشــراق العلــى بــاهلمم        مـث
   أي لفـــــظ ذوقـــــه يف أذين -٦  

  
  )١٧٥٠(مثل طعم الـشهد ذوقـاً بفمـي         

   تكتــب الــنفس ضــياًء ســاطعاً   -٧  
  

  فتــرى األنــوار ضــمن الظّلــم    
   يــا شــهاب الــدين والــدنيا معــاً -٨  

  
   يـا ابـن اخليمـي      )١٧٥١(يا كرمي اخليم    

   فـضل ظـاهر    )١٧٥٢( فضل هذا العـشر    -٩  
  

ـ      ضل وانعــمفتــصدق فيــه وافـ
   بقـــريض منـــك يل تكتبـــه  -١٠  

  
  عــــريب معـجـــم للفهــــم  

   ألرى شــــعرك عنــــدي وأرى -١١  
  

ــك املنـــسوب يل بـــالقلم     خطـّ
ــة  -١٢   وارق أســـىن رتـــب دينيـ   

  
  وابـــق واســـلم للمعـــايل ودم  

    
  
  ]الرمل : [ )١٧٥٣(فأجابه): ١٦٩(
ــذا واحلـــال داجـــي الظّلـــم١ حبـ   
  

  ومهــومي قــد أماتــت مهمــي    
   عروسـاً حـسنها     أهـدى  )١٧٥٤( طارق -٢  

  
  جيتلـــي يف حليهـــا املنـــتظم   

   أذهبـــت أنوارهـــا ذاك الـــدجى-٣  
  

  )١٧٥٥(وأعــادت روح تلــك الــرمم   
ـوب الــصىب  -٤      وكــست نظّارهــا ـث

  
  وهـــم يف عنفـــوان اهلـــرم    

   نلــت ــا)١٧٥٦( يــا هلــا مــن رقعــة-٥  
  

  رفعــةً أغلــت وأعلــت قيمــي    
                                                  

، )ط(ن          ): ف(في االصل    - 1749
  .ومصدر التخریج

  .بشكل عمودي مبدوءة من األسفل) أ  / ٦٣ف( كتبت في الجانب األیسر من ). ٩-٦: (األبیات - 1750
  ).خیم(، مادة اللسانابن منظور، .  والخلق والسجیةالشیمة والطبیعة: الخیم - 1751
  ).عشر(نفسھ، مادة . الصدقة الواجبة: العشر - 1752

  :التخریج
: ١٧ت  : ٩لسواد العین، البیت : ٨البیت . طارقًا: ٢، البیت ١٦٧-١٦٦، صمختار الدیوان ): ١٦٩(

  .مع العجز: ١٨البیت . فانتظرت العرس إذ یثمر لي

 
 

  .ضمیر عائد إلى ابن الخیميال - 1753
  .طارقًا): ط(في  - 1754
  ).رمم(، مادة اللسانابن منظور، . جمع رمة، وھي العظام البالیة: الرمم - 1755
  ).رقع(، مادة الصحاحالجوھري، . الخرقة: الرقعة - 1756
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ـري صــوت مثلمــا -٦    أطربــت مــن ـغ
  

ـري نطــق بفــم      أفــصحت مــن ـغ
ـا   -٧   طرســها أضــحى مســاًء زاـ   

  
ـم      مــن معــاين اخلــط زهــر األـجن

   نقـــشها نـــور وإن كـــان هلـــا-٨  
  

   العــني نــور الظلــم)١٧٥٧(كــسواد  
   جليــت كأســاً بعــيين شــرا   -٩  

  
ـت عــن فمــي   ـت وجلـّ   فلقــد رقـّ

ـم   -١٠      وســرور الــنفس منــها داـئ
  

  ومــن الــراح ســريع العــدم     
ــصاا األحـــرف إذ-١١      دوحـــة أـغ

  
  )١٧٥٨(عـىن الكلـم   نوح ورق الضبط م     

ـا)١٧٥٩( جنــة عليــا وكــم-١٢   عــني ـ   
  

  هــي ينبــوع عيــون احلكــم     
   مل أكــن أهــالً هلــا حــىت لقــد  -١٣  

  
  خلــت وجــدي بلقاهــا مــومهي   

ـرام فــارغ  -١٤   ـي مــن ـغ ولــو انـ   
  

  قلـــت طيـــف زارين يف احللـــم  
      )١٧٦٠( )أ  / ٦٤ق (   

   واجــب شــكري ملــن أرســلها  -١٥
  

  ومــن الواجــب شــكر املــنعم    
  ملــوىل بــذهين نبــذاً   غــرس ا-١٦  

  
  مـن كـل فـضل حمكـم       )١٧٦١(نبها  

   فــانتظرت الغــرس أن يثمــر يل  -١٧  
  

  قــدرة الــشكر لتلــك الــنعم     
ـز( مث اقــدمت مــع -١٨      ومل)١٧٦٢( )العـج

  
  يــك هــذا يل لــو مل ترســم     

   أنــا عبــد لــك قــد كــا تبــتين -١٩  
  

  عاملـــاً يب اخلـــري أو مل تعلـــم   
   وجنــومي أنــا عنــها عــاجز   -٢٠  

  
  اً فـــدموأنـــا العبـــد دوامـــ  

   وارق أعلــى رتــب عــن رتــب  -٢١  
  

  وابــق مــوىل نعــم يف نعــم     
    

  ]البسيط : [  أمحد التيفاشي)١٧٦٣( ]الدين [ وكتب إليه الشيخ شرف ): ١٧٠(
   بقيــت للفــضل حتييــه ولــألدب  -١
  

  )١٧٦٤(ونالنا عنك ما تشكو من الوصب       
                                                  

  .لسواد): ط(في  - 1757
  .وءة من األسفلبشكل عمودي مبد) ب / ٦٣ف (كتبت في الجانب األیسر من ) ١٤-١١: (األبیات - 1758
ریج   )ط(ن     )وكم: (سقطت واو ): ف(في األصل    - 1759

  .إلقامة الوزن
  ).ب  / ٧٣ط (  - 1760
  ).نبھ(نفسھ، مادة . من نبھ، وشيء نبھ أي مشھور: نبھا - 1761

  
  :التخریج

  .١٦٧، صمختار الدیوان): ١٧٠(
  .فتستحلي: ١١محنة األدب، البیت : ٥البیت . وأنشدت فھنانا: ٢البیت . ١٦٨، صمختار الدیوان): ١٧١(

 
 

  .، ومصدر التخریج)ط(الفجر، وبھذه الروایة یختل المعنى، لذا أثبتنا ما یقیم المعنى من ): ف(في األصل  - 1762
  ).ط(زیادة من  - 1763
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   إن نال جسمك شكوى غـاب مؤملهـا        -٢
  

ــب     فعنـــدنا أمل مـــن ذاك مل يـغ
  نت إالّ كبـدر غـاب يف سـحب         ما ك  -٣  

  
  مث اجنلــى مــشرقاً والــذم للــسحب  

   عندي و إن غاب شخصي عـن حملّكـم         -٤  
  

  ود مجيــل مــن أقــرب القــرب    
   وقــد منيــت بــآداب أمجعهــا   -٥  

  
  ال يستقلّ ـا حفظـي مـع الكتـب           

   فامــدد بعقلــك عقــالً يرـجتـي مــدداً-٦  
  

  كما يرجي احليا ظـام مـن العـشب          
  تـستهدي ـا فكـر     بقيت كالـشمس   -٧  

  
  ضلّت فظلّت من األفكـار يف حجـب         

    
  ]البسيط : [ )١٧٦٥(فأجابه): ١٧١(
ـا ألقــى مــن الوصــب-١    ملــا علمــت ـمب
  

   عافت من الكرب)١٧٦٦(بعثت يل عوذة  
   الـروض مبتـسماً    )١٧٦٧( فضضتها فازدهانا  -٢  

  
   فهنانا جملس الطـرب    )١٧٦٨(وأنشيت  

   ألفاظهـــا واملعـــاين يف لطافتـــها -٣  
  

  ء والـصهباء واحلبـب    والنظم كاملـا    
ـزت بفنــون مــن فــصاحتها-٤      قــد أعـج

  
  لوال التأخر كانـت حجـة العـرب         

ـا  -٥   ملــا فهمــت معانيهــا اســتنار ـ   
  

   األدب )١٧٦٩(ذهين وعدن لذهين  جمتىن      
   فـإن أجــد يف امتثـايل مــا أمـرت بــه   -٦  

  
  فذاك من غرس فضل منك مكتـسب        

ــزين -٧      كـــاتبتين وأداء احلـــق يعـج
  

   مدى احلقـب   )١٧٧٠(قناًفال أزال لكم      
   لقــد شــرفت بــودي والــوالء لكــم -٨  

  
  )١٧٧١(ونسبة الود عندي أشرف النسب    

ـتكم مث تثنيـــين مهــابتكم -٩      كــم جـئ
  

  فأنثين وفنـون الـشوق تلعـب يب         
 اآلداب تلبس   )١٧٧٢( )جامع( و ال زلت يا      -١٠  

  أثـ
  ـواب احملاسن كالً غري ذي نـصب        )م(

   جتلــى عليــك فتــستجلي غرائبــها  -١١  
  

ـا     أفكــار ذي الفــضل يف أثواـ
                                                                                                                                         )١٧٧٣(القـــــــــــشب

  ).وصب(، مادة اللسانابن منظور، . الوجع والمرض: الوصب - 1764
  .میر عائد إلى ابن الخیميالض - 1765
  ).عوذ(نفسھ، مادة . الرقیة یرقى بھا اإلنسان من فزع أو جنون ألنھ یعاذ بھا: العوذة - 1766
  ).زھا(نفسھ، مادة . من الزھو، وھو الكبر والتیھ والفخر والعظمة: ازدھانا - 1767
نفسھ، مادة .  طیبة أي شمممن النشا، وھو نسیم الریح الطیبة، ونشي منھ ریح    : وأنشدت، وأنشیت ): ط(في   - 1768

  ).نشا(
  .محنة، وبھذه الروایة یختل المعنى): ط(في  - 1769
  ).قنن(، مادة اللسانابن منظور، . العبد: القن - 1770
  ]البسیط : [ یالحظ في عجز ھذا البیت تأثر الشاعر ببیت ابن حّیوس - 1771

  ھ 
  

  سب     
  .١/٧٢، الدیوانوس، ابن جّی  

  .جامعي، وبھذه الروایة یختل المعنى): ط(في  - 1772
  ]البسیط : [ یالحظ في عجز ھذا البیت تأثر الشاعر بعجز بیت أبي تمام - 1773

  ھ   
  

  شب    
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  ]الكامل : [ وقال): ١٧٢(
ـة يل وفــزت مبنــييت -١ صــفت احملبـ   
  

ـييت    ـرام منـ   وحييــت إذ جلــب الـغ
   وأريت عذّايل اليت هـي أحـسن الــ    -٢  

  
  أشــياء فانــدفع العــواذل بــاليت    )م(

      )١٧٧٤( )أ  / ٦٥ق (   
   أفدي اليت قد قـال كامـل حـسنها         -٣
  

   فـصلت مـن مجلـيت      كلّ احملاسـن    
   فلــيهن عــشاقي اجــتالء حماســين -٤  

  
  أبداً علـى رغـم العـذول ووصـليت          

ـذا نفــس الــصبا متــضوعاً-٥   يــا حبـ   
  

ـيت     ـزج يل حــرارة غلـّ ـان ـمي ريـ  
ـوى فترنمــت-٦      نــاجى محامــات اللـّ

  
ـت   وقــدود بــا نــات اللــوى فتثنـ  

   والــروض يف حلــل احليــا متلــون -٧  
  

  وةخجالن من ذكـرى حماسـن علـ         
   يــا حبــذا خــرب العــذيب يعيــده -٨  

  
  بــرق الثنايــا بــالعقيق ملقلــيت     

   يا حبذا ظـيب األجـارع مـا زجـاً          -٩  
  

ـت       صــد النفــور بعطفــه املتلفـّ
   يــا حبــذا ملــح احملاســن إنهــا -١٠  

  
  أبــداً تطــارحين حــديث أحــبيت   

    
  
  ]الكامل : [ وكتب إىل الشيخ والده حني سافر ومل يعلم به): ١٧٣(
   الــذي قــد ســار كــامت ســريه أفــدي-١
  

  ضــناً علــي بوقفــة التوديــع     
   يا مـا نعـي ضـم الـوداِع اسـلم ودع            -٢  

  
  نــار الــصبابة كلّهــا لــضلوعي    

ـس البــها  -٣      يــا بــدر متّ ســار يف ـمش
  

ـري بــديع     وخفــاء هــذا الــسري ـغ
   اهلمــوم لياليــاً)١٧٧٥( للقــاك أســدلت-٤  

  
  للقــاك أجلــو نــاظري بــدموعي   

                                                                                                                                         
  .١٨، صالدیوانأبو تمام، 

 ).ب / ٧٤ط (  - 1774
  

  :التخریج
  .بضلوعي: ٢البیت . كاتم سّره: ١البیت . ٢٤٥)/  ھـ٦٩٠-٦٨١حوادث ووفیات (،  اإلسالمتاریخ): ١٧٣(
ل  : ٣البیت . سالمًا وإن لم تسمحوا، عھود ذمامي  : ١البیت  . ٢١/٣٨٠،  عیون التواریخ ): ١٧٤(

  .من بعدكم بلمام: ٤البیت . أدامي

 
  

 ).سدل(، مادة اللسانابن منظور، . أرخیت: أسدلت - 1775
  .الضمیر عائد إلى والد ابن الخیمي - ٢
 .تسمحوا): ط(في  - 3
  ).لمم(نفسھ، مادة . اللقاء الیسیر: اللمام - 4
 ).عشو(، مادة العینالخلیل، . جمع عشیة، وھي آخر النھار: العشیات -٥
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  ]الطويل  [ :)١٧٧٦(وكتب إليه): ١٧٤(
   بـسالمي  )١٧٧٧( )يـسمحوا ( سالم وإن مل     -١
  

  وحفظاً وإن ضـاعت عهـود غـرام         
   وصرباً عسى مـن شـاء تـشتيت مشلنـا          -٢  

  
ـن علينــا مــنكم بلمــام      )١٧٧٨(ـمي

   بـارد  )١٧٧٩( رحلتم فـال ظـلّ العـشيات       -٣  
  

  )١٧٨٠(لــدي وال مــاء يبــلّ أوامــي  
   و ال اجلمــع يف وادي مــىن مــؤنس وال  -٤  

  
ـه مــن بعــدكم        بوســاممواـمس

    
  
  
  
  ]البسيط : [ )١٧٨١( )رمحه اهللا(وكتب إليه ) ١٧٥(
ــة كنـــسيم البـــان واصـــلة-١ حتيـ   
  

ـزال       إىل فريــق بــذات البــان نـ
   رضـــاهم واقتـــرايب منـــهم أريب -٢  

  
  أســعى إلــيهم بأشــواقي وآمــايل   

  )١٧٨٢( يا جرية الرمـل هـل نـسيتم ملـالً          -٣  
  

  فما نـسيت زمانـاً بـاحلمى خـايل          
ـ -٤     ا مــن لذاذتــه مــضى وأبقــى بقايـ

  
   بقايـا جـسمي البـال      )١٧٨٣(ا تقوم   

   ومــا اشــتياقي إلــيكم عــن مفارقــة -٥  
  

ـا عــم شــوقي كــلّ أحــوايل     وإـمن
  ٦-  مــستقبل الوصــل واملاضــي أحــن   

  
  إىل كليهمــا مــع أين منــه يف احلــال  

    
  ]الكامل : [ وكتب إىل شخص): ١٧٦(

                                                                                                                                       
 ).أوم(، مادة الصحاحالجوھري، . حّر العطش: األوام -٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).ط(سقطت من  - 1781
  .٥/٢٢٥، معجم البلدانالحموي، . موضع في طریق مكة بین الحرمین: ملل - 1782
  .یقوم، وقد اثبتنا ما یوافق الوجھ اللغوي الصحیح): ط(وفي ) ف(في األصل  - 1783
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   قــسماً بأيــام الوصــال املنقــضي   -١
  

ـلووحــق أيــام الــشباب الز      اـئ
   إين علــى عهــد الــوداد لكــم ومــا -٢  

  
  حــيب علــى ـطـول البعــاد ـحبـائلي  

ـرت ديــاركم  -٣      ولفــرط حــبكم هـج
  

  ووصــلت أشــواقي لكــم وبالبلــي  
      )١٧٨٤ ()أ  / ٦٦ق (   

   يـؤول إىل النـوى     )١٧٨٥( ال أرتضي وصال   -٤
  

  فالوصــل بعــد الــبني أقتــل قاتــل  
   حــسيب حملّكــم الــذي جبــواحني   -٥  

  
  )١٧٨٦(بابـل عن أربع لكـم بـسرحة         

   فمحلّكــم يف القلــب ال خيلــو وكــم -٦  
  

  أخليــتم مــن أربــع ومنــازل     
ــصكم عنـــدي إذا فـــارقتم-٧      ولشـخ

  
ـال ال يــزال مواصــلي      عــيين مـث

ــداة وداعنـــا -٨      آهـــاً ملوقفنـــا ـغ
  

ـري وراء الراحــل       ودموعنــا ـجت
   والــبني يظهــر كــلّ وجــد خمتــف  -٩  

  
ـا ويظهــر كــلّ حــزن غافــل    منـ  

  حبــة بالبقــا   ال تــسقين بعــد األ -١٠  
  

  يــا رب إن مل تقــض يل بتواصــل   
  )١٧٨٧( ال عيش يصفو بعـد جـرية عـاجل         -١١  

  
  كــالّ وال عــذب يلــذّ لناهــل    

  )١٧٨٨( وديار أنـس عنـد برقـة عاقـل         -١٢  
  

ـا دار تطيــب لعاقــل     مــا دوـ  
   بظلـها  )١٧٨٩( يا ليت شعري هـل أقيـل       -١٣  

  
  يوماً يكـون بـه احملجـب واصـلي          

    
  ]اخلفيف : [ وقال): ١٧٧(
   يــا بــديع اجلمــال أهــالً وســهالً -١
  

  بتجنيـــك مثّ أهـــالً وســـهالً   
   كُن كمـا شـئت إن حتجبـت صـدا          -٢  

  
  زدت حبــاً وإن حتلّيــت وصــالً    

   ال يظـــن العـــذول أين أســـلو -٣  
  

  أبــداً مــا حييــت حاشــى وكــالّ  
   أنــا مــن أرفــع اهلــوى منــصباً إذ -٤  

  
  كنت للوجد فيـك والـشوق أهـالً         

ـا مبينــا يــا مليحــاً أضــحى خ -٥   فيـ  
  

   سـهالً  )١٧٩٠ ()و(ووصويل إليه صـعباً       
                                                  

  ).أ  / ٧٦ط (  - 1784
  .أصًال، ویبدو أنھ سھو من الناسخ): ط(في  - 1785
ا   ل   : سرحة ). ط(ن    - 1786
  ).سرح(، مادة اللسانابن منظور، . بیوت
اء             : عالج - 1787
  .٧٨ /٤، معجم البلدانالحموي، . بھا
  

. ھ       و       : عاقل - 1788
  .٤/٧٧نفسھ، 

  ).قیل(، مادة اللسانابن منظور، . االستراحة نصف النھار وإن لم یكن معھا نوم: المقیل والقیلولة - 1789
  ).ط(من ) وسھًال(سقطت واو  - 1790
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   ما لـشملي وللنـوى أنـا مـذ حبــ           -٦
  

  ـك قلـيب فقـد مجعـت الـشمال          )م(
   لــك حــسن بــدا فأبــدى وأخفــى -٧  

  
  كــل شــيء ســواه ملــا جتّلــى    

ـال -٨      كــلّ وقــت تبــدي فنــون ـمج
  

ـى    ـسنها مــن حتلـّ   )١٧٩١(يــتمالّ ـحب
   مل تـــزل تظهـــر اجلمـــال إىل أن-٩  

  
  )١٧٩٢(يفّ للظهــور حمــال مل تــدع   

   يــا عــذويل أمــا مسعــت أحاديـــ-١٠  
  

  ـث جلمل إن كنـت مل تـر محـال           )م(
   أنــت قاســي الفــؤاد بــاهللا دعــين-١١  

  
  أنّ يل عنـــك بالـــصبابة شـــغال  

   ليس مثلي عن ذلـك احلـسن يـسلو         -١٢  
  

ـل ذلــك احلــسن يــسال     ال وال مـث
   حبــذا مـــن أحبــه وحـــديثاً  -١١  

  
  عنــه، حــىت مــن العــواذل يــتال   

    
  
  
  
  
  
  
  ]الكامل : [ وقال): ١٧٨(
  )١٧٩٣( قــسماً بكــم يــا جــرية العلــم -١
  

  مل أنــس عهــدكم بــذي ســلم    
   ولياليـــاً بوصــــالكم ســــلفت -٢  

  
ــا ومل تـــدم     ــرام ـ   دام الـغ

ـــام وصــــلكم للــــذّا  -٣   أيـ   
  

ـزهها عــن العــدم       طيــب ينــ
   يــا عتــب إن قــدمت عهــودكم   -٤  

  
  فــصبابيت فــيكم مــن القــدم     

ـ -٥     سن الوفــاء لكــم  وعلــي يف حـ
  

ــري مـــتهم     مـــين رقيـــب ـغ
      )١٧٩٤( )أ  / ٦٧ق (   

   كيــف الــسبيل إىل الوصــال ولــو  -٦
  

  ســراً مــن الرقبــاء يف احللــم     
                                                  

  ).ط(سقط ھذا البیت من  - 1791
  ).ط(سقط ھذا البیت من  - 1792

  :التخریج
ودي   ) أ / ٢٩٣ق ( ن        . (٢٩٣، ق مانعقود الج ): ١٧٩(

  .مبدوءان من األسفل

 
 

  .٤/١٦٦، معجم البلدانالحموي، . جبل فرد شرقي الحاجر یقال لھ أبان فیھ نخل: العلم - 1793
  ).ب  / ٧٦ط (  - 1794
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   وحيــــاتكم وحيــــاتكم أبــــداً-٧
  

  قــسمي ومــا أحــاله مــن قــسم   
   إين لــــراض فــــيكم تلفــــي -٨  

  
  لرضـــاكم مـــستعذب أملـــي   

   لــــوال ســــقام يف جفــــونكم-٩  
  

  يمستحــسن مــا لــذّ يل ســقم    
   يف خــدودكم)١٧٩٥( وحلــسن مــزج -١٠  

  
  أحببــت مــزج مــدامعي بــدمي   

   أفــىن اهلــوى جــسمي حبــبكم   -١١  
  

ـدا وجــودي حاكيــاً عــدمي      فـغ
    

  ]الطويل : [ وقال): ١٧٩(
   وقفت على معـىن الوصـال وقـد خـال          -١
  

  فأطاللــه تــشكو وعــيين مــع    
ـز حـىت مل يكـن غـري نـاظري            -٢      لقد ع

  
ـة شــكواه جييــب ويــسمع       لرقـّ

    
  
  
  
  
  
  ]اخلفيف : [ وقال): ١٨٠(
   جاء قبل أوان الشـ    )١٧٩٦( أعذر الشيب  -١
  

  ـيب وامسع يا صاح عنـه اعتـذاري         )م(
   يف شبايب فعلـت مـا يـأمر الـشيـ          -٢  

  
   ووقـار  )١٧٩٧(ـب به مـن تنـسك       )م(

ـاعيت فأتــاين -٣   ـب الــشيب ـط    أعـج
  

  يف شـــبايب مقـــبالً لعـــذاري   
    

  ]الكامل : [ )١٧٩٨(وله فيه): ١٨١(
  ذ واىف املــشيب عــذاري  أحــسنت إ-١
  

ـالم شــبيبيت بوقــار       فمحــا ـظ
  

                                                
  ).مزج(، مادة اللسانابن منظور، . العسل: المزج - 1795

  :التخریج
ذر : ١ت ٢١/٣٨٠، واریخ ). ٣ و١(ان ١٦١ق / ١٨، صار ): ١٨٠(

  .فعلت ما یأمن الشیب: ٢المشیب، فاسمع یا صاحبي، البیت 

 
  

 سالك ، و)ط(ن            ): ف(ل    - 1796
  .١٦١ق  / ١٨ األبصار

  .تمسك): ط(في  - 1797
  .، والضمیر عائد إلى الشیب)ط(سقطت ھذه المقطوعة من  - 1798
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ــسود اخلـــضاب ســـترته  -٢    إين ـمب
  

ــار    للـــبغض ال للواحـــد القهـ  
   لكـــن شيبــــي ذو وقـــار زادين -٣  

  
ـوب وقــار      فكــسوته بالــصبغ ـث

    
  ]الطويل : [ وقال يرثي أخته): ١٨٢(
   حـــنني كـــثري واملـــزار قريـــب-١
  

  )١٧٩٩( )يلـوب (ودمع غزير والفـؤاد       
   أشـقى بـذكره     )١٨٠٠(كر نعيم ظلـت    وذ -٢  

  
  أراين حــسىن الــدهر وهــي ذنــوب  

   تــوىلّ زمــان بــاللّوى كــان شــاغلي -٣  
  

  بلذّتــه عــن حقــه وحبيــب     
ـب عنــا أم زينــب -٤   ـة)١٨٠١( وحجـ نيـ   

  
ـو معناهــا القــدمي تــؤوب   ـا ـحن ـ  

   وأقفـرت األـطـالل منــها وقــد ـغـدت  -٥  
  

ـا آهــالت أنفــس وقلــوب     ـ  
  كرها فلــي وحــشة منــها وأنــس بــذ-٦  

  
  مهــا يل هــم واهلمــوم ضــروب   

ـادرت يــا أم زينــب-٧      لعمــري لقــد ـغ
  

  أخاك لـدى األهلـني وهـو غريـب          
   ميينــاً لقــد عفــت احليــاة وطيبــها  -٨  

  
  وضاق علي الكـون وهـو رحيـب         

      )١٨٠٢( )أ  / ٦٨ق (   
  )١٨٠٣( يقطـر دمعـي مـا تـصعد زفــريت    -٩
  

ـم وهليــب       وذلــك شــوق داـئ
ـا لنفــسك-١٠   حاجــة قــضيت ويف احمليـ   

  
  )١٨٠٤( )وغصنك من ماء الشباب رطيب (  

   ظاللـه  )١٨٠٥ ()علينـا ( ومشل اللقا تضفو     -١١  
  

  وعيش الرضـا يـصفو لنـا ويطيـب          
   عجبت حلزن القلـب وهـو جليـسكم        -١٢  

  
  ومن جري دمع احلزن وهـو خـضيب         

   حبقــك يــا عــيش تــصرم بــاللوى -١٣  
  

  أترجع حاشـى الظـن فيـك حنيـب          
  أحــبيت  لقــد حــال مــا بــيين وبــني -١٤  

  
  وطيبــك والــصرب اجلميــل خطــوب  

  
                                                

). ط(ن   ): ف(ل  - 1799
  ).لوب(، مادة  اللسانابن منظور،. یعطش: ویلوب

  ).ظلل(نفسھ، مادة . یظھرانمن العرب من یحذف الم ظللت ونحوھا حیث  - 1800
  .أخت ابن الخیمي: أم زینب - 1801

  
  

  :التخریج
  .١٧٤، صمختار الدیوان): ١٨٣(

 
  

  ).ب  / ٦٨ط (  - 1802
  ).زفر(، مادة اللسانابن منظور، . التّنفس: الزفرة: زفرتي - 1803
دي، سع  .ا   : دره     - 1804

  .٢١، صالدیوان
  ).ط(علیھ، وبھذه الروایة یختل المعنى، لذا أثبتنا ما یقیم المعنى من ): ف(في األصل  - 1805
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  ]الرمل : [ وقال من أبيات يرثي والدته): ١٨٣(
ـصها  -١ ـرب عــين شـخ بــوا يف التـغي   
  

  فــدموعي رســل عــيين يف ثراهــا   
   األسـى   )١٨٠٦( )فأخلـصت ( أخلصت حيب    -٢  

  
ــي وجزاهـــا     أحـــسن اهللا عزاـئ

   أرضـــعتين وســـقتها أدمعــــي  -٣  
  

   حشاها )١٨٠٧( )كسكناي(سكنت قليب     
   أيــن ذاك اللطــف مــن هــذا اجلفــا -٤  

  
  مل تــرد ذلــك لــو تعطــى مناهــا  

   حلـــــف الـــــصادق أين ال أرى-٥  
  

ـب يل حــىت أراهــا     صــادقاً يف احلـ
    

  
  
  
  
  
  
  ]الطويل : [ وقال): ١٨٤(
    حقــوق)١٨٠٨(  هلــا بــشعاب املــأزمني-١
  

  حتـــن إىل استقـــصائها وتتـــوق  
    ومثّ هلـــا عهـــد قـــدمي ودينـــها-٢  

  
   الــسالفات حقيــقحبفــظ العهــود  

   فــدعها فمــا أنــصفتها أنــت حــابس-٣  
  

  هلــا ولبانــات بــشوق تــسوق    
   حتــن إيل عــيش احلمــى وفريقــه    -٤  

  
ـب عــيش بــاحلمى وفريــق      أال حـ

   عالقتــــها باملــــأزمني أكيــــدة-٥  
  

  وعهــد هواهــا بــالعقيق وثيــق    
  )١٨٠٩(  مىت مل جتب ليل السرى وهـو أليـل         -٦  

  
  )١٨١٠( وتطو ار السري وهـو حريـق        

                                                  
  .وأخلصت): ط(في  - 1806
ن        )كسكناني(وردت بھذا الرسم    ): ف(في األصل    - 1807

  .، ومصدر التخریج)ط(
  :التخریج

ا  : ١ت ): ١٣و ١١و ٩و ٨و ٣ و١: (ان٣٢٠، ص زري    : )١٨٤(
. رة  : ٩ت  . سوق    : ٣ت  . وق        

ال       ول ا : ١٣البیت  . فباهللا إن وافیتما السفح فانزالنھ    : ١١البیت  
  .یعوق

 
 

  .٥/٤٧، معجم البلدانالحموي، . موضع بمكة بین المشعر الحرام وعرفة، وھو شعب بین جبلین: المأزمین - 1808
  ).الل(، مادة  اللسانتوجع وأنین، ابن منظور،: ألیل - 1809
  ).ب  / ٧٧ط (في ) ١٥-٦: (وردت األبیات - 1810

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   إذاً ال تــرى روض احلمــى وهــو جنــة-٧
  

  وال مــاؤه املــورود وهــو رحيــق   
   وبــني يــدي مــسرى املطــي منــازل -٨  

  
  كــرام وعــيش عنــدهن رقيــق    

    احلمر مشس مـنرية     )١٨١١(  ودون السجوف  -٩  
  

  تــرق معــاين حــسنها وتــروق    
ـاب ومل تــزل-١٠      بــدت وتــوارت باحلـج

  
  هلــا يف قلــوب العاشــقني شــروق  

  وافيتما السفح فـانزال     )١٨١٢( )إن ( خليلي -١١  
  

  بــه فلروحــي يف ربــاه شــقيق    
   هنــاك وكــررا)١٨١٣( )حتيــايت( أعيــدا -١٢  

  
  )١٨١٤( )طريـق (عسى لتحيـايت إليـه        

    تركنا يف الطلول اليت خلت      )١٨١٥( )وقوال (-١٣  ذ
  

ـاً ضــناه عــن لقــاك يعــوق     طرـحي
ـه  -١٤   النــسيم وإنـ إذا رق ١٨١٦( يــرق(  

  
  ألجــل هــواكم للرقيــق رقيــق    

ـز علــى صــدق احملبــة أنــين  -١٥      يعـ
  

  لــالزم هــذا البعــد عنــك رفيــق  
    

  
  ]الوافر : [ )١٨١٨( وقد سافر إىل الصعيد األعلى)١٨١٧( )وكتب إىل والده): (١٨٥(

      )١٨١٩ ()أ  / ٦٩ق ( 
   دوام الــــصد صــــيرين بعيــــدا-١
  

  وبعــد الــدار حــسن يل الــصدودا  
   وغيبـــة مـــن يناســـب صـــيرتين-٢  

  
ـضرة مــن ينــافيين        وحيــداـحب

ـرف ملــا غبــت عنــه   -٣   ـن الطـّ    أـظ
  

  وقــد ذكــروا تيممــك الــصعيدا   
   تــــوهم أنّ ذاك لفقــــد مــــاء-٤  

  
ـراً مديــدا        فــأجرى دمعــه ـحب

ــيال بـــالتالقي-٥      وحقـــك يـــا ـخب
  

ـودا     ـريف أن ـجي   لقــد علّمــت ـط
                                                  

صدر )ط(ن     ذ ): ف(ل   - 1811
  ).سجف(نفسھ، مادة . جمع َسجف وِسجف، وھو الستر: والسجوف. التخریج

  ).ط(، وأثبتناھا من )ف(طمست في األصل  - 1812
  ).ط(، وأثبتناھا من )ف(طمست في األصل  - 1813
  ).ط(طمست في  - 1814
  ).ط(ا من ، وأثبتناھ)ف(طمست في األصل  - 1815
  .فإنھ): ط(في  - 1816

  :التخریج
د  : ٤ت  . رق  : ٣ت  )٤-٣: (ان ٣٢٠، ص المختار من تاریخ ابن الجزري  ): ١٨٥(
، ٢٩٣، ق ان . صبر: ١ت . ٢٤٤) /ـ ٦٩٠-٦٨١ات   (الم . ا

  .بشكل عمودي مبدوءة من أعلى إلى أسفل. ٢٩٣في ق ) ا( األیمن من القسم في الجانب) ٦-١: (وكتبت األبیات

 
 

  ).ط(طمست في  -1817
ة        : الصعید: الصعید األعلى  - 1818

 م وي،  . یم ر      . الجنوب، ثم قوص وقفط وإخمیم والبھنسا    
  .٣/٤٦٣، البلدان

  ).ب / ٧٧ط (  - 1819
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ــت بـــالبني-٦ ١٨٢٠(  وإين ميـ(حـــي   
  

  ألين قــد قتلــت بــه شــهيدا     
    

  ]الكامل : [ فقال) صلى اهللا عليه وسلم(ياتاً يف مولد املصطفى وسأله شخص أن ينظم أب): ١٨٦(
 )١٨٢١ ()السرمدي( أزكى الصالة مع السالم      -١

  حقــــــــــــــــــوق
  )١٨٢٢( )الـنيب حممـد   (أبد الزمان على      

   شــرف الزمــان وأهلــه بوجــوده   -٢  
   

  )١٨٢٣( )ويغدو(شرفاً يروح على الوجود       
   ولــه الوســيلة والفــضيلة وحــده   -٣  

  
  )١٨٢٤( يـوم املوعـد    ومقامه احملمـود    

   جـــاءت مبولـــده البـــشارة قبلـــه-٤  
  

  وخــوارق العــادات وقــت املولــد  
   واىف وليل اجلهـل قـد حجـب اهلـدى          -٥  

  
ـد       فبــدا الــصباح بنــوره املتوقـّ

   فهــدى ضــالل احلــائرين بنــوره   -٦  
  

  حىت اسـتبان ضـالل مـن مل يهتـد           
   أبــدا لنــا ســبل الرشــاد ومل يــدع  -٧  

  
  منــها ســبيالً فهــو أكمــل مرشــد  

ـر علــم زاخــراً  -٨      قــد مــد فينــا ـحب
  

  عــذباً لذيــذ الــورد ســهل املــورد  
   بيــان رشــاده)١٨٢٥( )منــه( كــلّ لــه -٩  

  
   متعبـد  )١٨٢٦( )ناسـك (من عارف أو      

   أيامـــه واملعجـــزات كـــثرية  -١٠  
  

  شــهدت بــصحتها عيــون احلــسد  
   والـشمس إذ   )١٨٢٧( البدر شـق بـأمره     -١١  

  
  )١٨٢٨(غربت لـه وردت بغـري تـردد         

   واألشـجار قـد مسعـت لـه          والوحش -١٢  
  

  )١٨٢٩(وعليه قد سـلّمن بعـد تـشهد         
  

                                                
  .بالبیت): ط(في  - 1820
  ).السرمدي(سقطت یاء ): ط(في  - 1821
ھ   (ارة  ) ط(ي    ). ط(ن   )ف(ل         - 1822
  ).وسلم
  .ثبتنا ما یوافق الوجھ اللغوي الصحیحیغدي، لذا أ): ط(، وجاءت في )ف(طمست في األصل  - 1823
ة،  : داء : "شریف   - 1824

  ".والصالة القائمة، آت محمدًا الوسیلة والفضیلة، وابعثھ مقامًا محمودًا الذي وعدتھ، حلت لھ شفاعتي یوم القیامة
  ).٦١٤(، الحدیث رقم ١/١٩٩، اريصحیح البخ. البخاري

  
  
  

  .منا): ط(في  - 1825
  ).ط(باسل، وبھذه الروایة یختل المعنى، لذا أثبتنا ما یقیم المعنى من ): ف(في األصل  - 1826
البیھقي، . بمكھ أن یریھم آیة فأراھم انشقاق القمر) صلى اهللا علیھ وسلم  (سؤال المشركین رسول اهللا     : انظر - 1827
  .٢٦٨-٢/٢٦٢، نبوة الدالئل
ھ     ) صلى اهللا علیھ وسلم(إشارة إلى حادثة كسوف الشمس في عھد رسول اهللا   - 1828

ونس     : ال    : السالم، وقد وردت أحادیث كثیرة حول ھذه الحادثة، من ذلك  
لى  (ي     )لم صلى اهللا عل(كنا عند رسول اهللا : "عن الحسن عن أبي بكرة، قال    

لى اهللا  (ال             ) اهللا علیھ وسلم  
  ".إن الشمس والقمر ال ینكسفان لموت أحد، فإذا رأیتموھا فصلوا حتى یكشف ما بكم): "علیھ وسلم
  ).١٠٤٠: (، الحدیث رقم٢٤٢/ ١، صحیح البخاريالبخاري، 
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   ومــن اليــسري ســقى وأطعــم جيــشه-١٣
  

  )١٨٣٠(حىت اكتفـوا ويـسريه مل ينفـد         
   وســرى وقــد أســرى بــه حمبوبــه -١٤  

  
  )١٨٣١(حيا ميـر علـى أعـايل الفرقـد          

   وعــال علــى األفــالك واألمــالك يف  -١٥  
  

  مــسراه يــشهد مث مــا مل يــشهد   
ـه  ولــه مــدى أنفا -١٦   ســه مــع ربـ  

  
  ما شئت مـن قـرب ولـذة مـشهد           

   تعـدادها )١٨٣٢( )ينتـهي ( أوصـافه مـا   -١٧  
  

   يقصر عن بلوغ املقصد    )١٨٣٣( )فاملدح(  
   يــا رب وفّقنـــا لنــهج ســـبيله  -١٨  

  
   يف غـد  )١٨٣٤(واكتب لنا منه الـشفاعة      

    
  
  
  
  
  ]دوبيت : [ )١٨٣٥( )وقال دوبيت): (١٨٧(
   قالـــت وتناســـت العهـــود األوىل  -١
  

   فاصـرب أوال   )١٨٣٦( )صار (قليب لسواك   
      )١٨٣٧ ()أ  / ٧٠ق  (   

   وقلـت إنّ صـربي أوىل      )١٨٣٨( )افكرت (-٢
  

  العبــد ومــا ميلكــه للمــوىل     
    

  ]اخلفيف : [ )١٨٣٩( )وكتب إىل والده من قليوب): (١٨٨(

                                                                                                                                       
ل ي،  ). لم   (ول         - 1829
  .٤٤-٦/٧، النبوة
یم  . إلمساسھ بیده ووضعھا علیھ) صلى اهللا علیھ وسلم(انظر ربو الطعام والشراب بحضرة الرسول         - 1830

  ).٣٣٢: (الحدیث رقم. ٤٢٧-٢/٤٢٦، ةدالئل النبواألصبھاني، 
   ).١٣٩-١٣٨(  ، ص )١(وقد أشرنا إلى ھذه الحادثة في معرض حدیثنا عن معجزاتھ في القصیدة رقم  - 1831
  ).ط(تنتھي، وبھذه الروایة یختل المعنى، لذا أثبتنا ما یقیم المعنى من ): ف(في األصل  - 1832
  .فالوصف): ط(في  - 1833
  .زائدة) في(بـ ) شفاعةال(سبقت كلمة ): ط(في  - 1834

  :التخریج
د   : ٧ت  . ب  : ٤البیت . ما أمر الفراق: ١، البیت   ٣٨٠-٢١/٣٧٩،عیون التواریخ ): ١٨٨(

اقي،   : ٣٠ت  . روس   : ١١ت  . ستھام      : ١٠البیت  . أحییت بالذكر 
  .دعني لسالف المیثاق: ٣١البیت 

 
 

  ).ط(طمست ھذه العبارة في  -1835
  ).ط(سقطت من  - 1836
  ).ب  / ٧٨ط (  - 1837
  ).ط(طمست في  - 1838
  ).ط(سقطت ھذه العبارة من  - 1839
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   مــا أشــد الفــراق بعــد التالقــي   -١
  

ـز العــزا علــى املــشتاق        وأعـ
ــر -٢       وأذلّ اإلنـــسان يف بلـــد الـغ

  
   بعــد أهلــه والرفــاق بــة مــن  )م(

ـامع األز -٣      يــا أهيلــي يــا جــرية اـجل
  

  هــر هــل تعلمــون مــاذا أالقــي؟  )م(
   كبـــدي يف تلـــهب وعظـــامي  -٤  

  
  يف فتـــور وأدمعـــي يف ســـباق  

   قليـوب كـالور   )١٨٤٠( نائحاً يف غيطـان    -٥  
  

  قـــاء بـــني األفنـــان واألوراق  )م(
   هـذا الــ    )١٨٤١( ما تذكرتكم وشـقّه    -٦  

  
  )١٨٤٢(ت آمــاقيبــني إالّ تــدفّق   )م(

   وكــأين قــدحت بالــذكر نــاراً    -٧  
  

  )١٨٤٣(يف ضلوع يعلقن مثـل احلـراق        

ـإينّ   -٨      هــل إىل قــربكم ســبيل؟ فـ
  

  )١٨٤٤(بلغت بالفراق روحـي التراقـي       
ـي أنــاجي بعيــد الـــ-٩   وضــالً الً منـ   

  
ــه ضـــالل اشـــتياق   )م( دار لكنـ  

   أيــن مــصر مــن مــستهام بقليــو -١٠  
  

  ب قتيـــل البعـــاد واألشـــواق؟  
  ســائق الظّعــن إن أتيــت إىل احملـــ -١١  

  
   يف حفظ الواحد اخلـالّق     )١٨٤٥(ـرس  )م(

ــت إىل حـــي-١٢      مث جاوزـــا وجـئ
  

 طـول   )١٨٤٧( )بعـد  ()١٨٤٦(ي دمنهور   )م(
   واستطارت بـالزجر تطـوي الفيـايف       -١٣  املـــــــــــــــشاق

  
 )محر الـساق  ( اخلضراء   )١٨٤٨(حنو شربا   

ـ  (-١٤  )١٨٤٩(   مث وافيــت ســاملاً منيــة الــشي
  

  واحلـداق ) )١٨٥١(رها مابني   )١٨٥٠(رج  )م(
   وتــداىن بــك املــسري إىل القــا  -١٥  

  
  )١٨٥٢(هــرة الرحبــة الفنــا والــرواق  )م(

   فتعــرف ديــار أنــسي بأنفــا   -١٦  
  

  س ثراهــا ذات احلواشــي الرقــاق   )م(
   فــإذا جئتــها بــرغم التنــائي    -١٧  

  
ــيظ الفـــراق      مث وافيتـــها بـغ

  
                                                

  ).غوط(، مادة العینالخلیل، . جمع غائط، وھو المطمئن من األرض: غیطان - 1840
  ).شقق(، مادة اللسانابن منظور، . المسافة البعیدة: الشقة - 1841
  ).ماق(نفسھ، مادة . ،وھي مؤخر  العین وقیل مقدمھاجمع مؤق: اآلماق - 1842
  ).حرق(نفسھ، مادة . مایقدح بھ النار: الحراق - 1843
ة،   ". ن راق : "یالحظ في عجز ھذا البیت تأثر الشاعر بقولھ تعالى     - 1844
  .٢٧و ٢٦: آیة

  .٢٩/١٠٧، ربنھایة األالنویري، . من أحیاء القاھرة: المحرس - 1845
  

وي،  . ر               : دمنھور - 1846
  .٢/٥٣٦، معجم البلدان

  ).ط(سقطت من  - 1847
  .٢/٣٥، االنتصار لواسطة عقد األمصارابن دقماق، . من ضواحي القاھرة: شبرا - 1848
  ).ط(سقطت ھذه العبارة من  - 1849
ى        :  الشیرج منیة - 1850

  .٥/٢٥٣، معجم البلدانالحموي، . اإلسكندریة
  ).ط(طمست في  - 1851
  ).ط(سقطت من ) إلى آخر القصیدة-١٥: (األبیات - 1852
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   قــف ببطحائهــا وليتــك ياهــذا  -١٨
  

  ــا واقفــاً علــى أحـــداقي     
   واقر أهلي عـين الـسالم وقـل مـا           -١٩  

  
ـد بــاقي     هــو مــن بعــدكم إىل الـغ

   يــا ســقى اللـّـه رحبــة اـجلـامع األز-٢٠  
  

  هــر عــين وليــت جفــين الــساقي  )م(
   ورعى ربـع جـرييت ال ربـوع الــ          -٢١  

  
ـاق    )م(   جــزع دعــين لــسالف امليـث

ـا  -٢٢   ـان أوـط    إن تلــك الــديار أوـط
  

  ري، ومغىن عيشي ومرمـى اشـتياقي        )م(
   مــن لعــيين بــأن تــرى ســاكنيها -٢٣  

  
ـاق      قبــل مــويت ولــو كحــلّ وـث

ـا-٢٤      يــا عــذويل علــى مقــامي بأوـط
  

   وشــقاق)١٨٥٣(ين مطــيالً يف مريــة  )م(
   ليس هجر األوطان بالبعـد مـن شـا         -٢٥  

  
  ين ولــيس الفــراق مــن أخالقــي   )م(

  ٢٦-القنـــوع عـجــزاً وذال إن يـــسم   
  

ـميت ال بــا شــتقاق    ـاالً سـ   فارـجت
ـي   وملــا-٢٧   ذا أشــقى لرزقــي وإنـ  

  
  حيثمــا كنــت يف فنــا الــرزاق    

   إن ريب ميــــسر يل رزقـــــي -٢٨  
  

  بوجـــود املفتـــاح لـــألرزاق    
      )١٨٥٤( )ب  / ٧١ق (   

ـل حــسىن  -٢٩ والــدي والــذي يرتـ   
  

  وصـــفه العـــاملون يف اآلفـــاق  
   فــإذا مــا ســألتهم عنــه قــالوا  -٣٠  

  
  خــري مــن يف زماننــا باتفــاق    

ــ    ماله يف الوجود ملـك       -٣١     سـوى مل
  

  ـــك قلــوب األنــام واألعنــاق   )م(
   حازهم باإلحـسان ملكـاً ولإلحــ       -٣٢  

  
ـالق  )م(   ســان أســر خــري مــن اإلـط

   مل يكـــدر معروفـــه بامتنـــان -٣٣  
  

  ال وال بـــشر وجهـــه بنفـــاق   
   حــاز مــا يعــرف األنــام ومــامل -٣٤  

  
  يعرفــوا مــن مكــارم األخــالق    

   واســتقل الــدنيا لــسؤاله جــوداً  -٣٥  
  

  ى بــال إشــفاقفــأعطي األخــر  
   فهو يفـين األوقـات عونـاً ورفـداً         -٣٦  

  
ــراق      منـــه للملـــهوفني والطـّ

  ٣٧- وهــو لــوال فــرط الــتفيت ملــي   
  

ـري مطــاق      باجتــهاد يف الــدين ـغ
   صـــادق أمـــره إذا رام أمـــراً -٣٨  

  
  مل يفتـــه بعزمـــه املـــصداق   

   إال)١٨٥٥( مــا أتــاه امللــهوف يفــرق-٣٩  
  

  فــاز مــن داء اخلــوف بــاألفراق   
  

                                                
  ).مري(، مادة أساس البالغةالزمخشري، . شك: مریة - 1853
  ).ط(ت من سقط - 1854

  
  :التخریج

  ).٣٧و ٣٥: (، ورد البیتان٢١/٣٨٠، عیون التواریخ= 

 
 

  ).فرق(، مادة الصحاحالجوھري، . من الفرق، وھو الخوف: یفرق - 1855
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  ع اخلــري بــالتقى واحللــم   مجــ-٤٠
  

  طبعـــاً والرفـــق واإلرفـــاق    
ـى وعــزم أويل العــز-٤١      وثبــات احلـج

  
   ولطــف الكــرام يف العــشاق)١٨٥٦(م  )م(

   ولــه يف العلــوم قلــب بــه نــو  -٤٢  
  

  ر مـــن اهللا ســـاطع اإلشـــراق  )م(
   وألحوالـــه مـــع اهللا أنفـــا  -٤٣  

  
  س هــدى رمحــة علــى الفــساق   )م(

ــ   -٤٤   ـزة عنــدما يقـ    ولعطفيــه هـ
  

  ـصد يتثىن مثـل الغـصون الرشـاق         )م(
   وبــه شــرفت صــفات أضــافو  -٤٥  

  
  هــا إليــه إضــافة اســتحقاق     )م(

   دام عــايل املنــار والــذكر يف الــدا -٤٦  
  

  ريــن فهــو املــوىل علــى اإلـطـالق  )م(
   مــا حلــت مــدح وفــده بــالورق-٤٧  

  
  بالسجع وأبدتـه البـيض بـاألطواق        

    
  
  
  
  
  
  ]السريع : [ وقال): ١٨٩(
  ح يـا صـاح البـدار البـدار     يـا صـا  -١
  

  )١٨٥٧(فالشرق قد اضحى وصاح اهلـزار       
ـب مــسكي نــسيم الــصبا   -٢      وهـ

  
  فــاض نبــاكر لــذة االبتكــار    

ـو ابنــة الكــرم أم  -٣      وقــم بنــا ـحن
  

 أخـت   )١٨٥٩( زوج املـاء   )١٨٥٨(الدهر  
                                                  )١٨٦٠(النـــــــــــــهار

وح          : ألو العزم  - 1856
  .١٣/٣٧، جامع البیانالطبري، : انظر). صلى اهللا علیھ وسلم( ومحمد وإبراھیم وموسى وعیسى

  
  :التخریج

شرق    : ١ت  ). ٨-١(ات  ١/٣٠٨) اھرة  (، رب    ): ١٨٩(
 من شربھا وال أخاف النار: ٨البیت . حمراء ال أملك في حبھا، وال أعرف عنھا اصطبار  : ٧البیت   .وصاح الھزار 

وردت . ٩٩صحاء، ق ).١٠و ٩و ٨و ٦و ٤و ٣و ١: (ات١٦١ق/١٨، صار
انھض : ٢ت ). ١٢-١١ و ٨-١(ات ٢١/٣٧٨، واریخ ). ١١و ٩و ٨و ٧: (ات 

ات  ٣/٤٢٣، ات وات ا . ي   : ١٢ت  . ا      : ٧البیت  . تباكر
 .ا   : ٩ت  . ر  : ٣البیت . فانھض نباكر زمن االبتكار   : ٢، البیت   )١٢-١(

  .إلى أفق المعاني: ١٢البیت ). ١٢-٥: (وردت األبیات. ٢٩٢ قعقد الجمان

 
 

  ).رھز(، مادة تاج العروسالزبیدي، . طائر حسن الصوت: الھزار -1857
  .٦، صحلبة الكمیتالنواجي، . من أسماء الخمر: ابنة الكرم وأم الدھر - 1858
شعھا إذا  : ال. شعة: سمى : اء  - 1859

  .٥٩، صنظام الغریبالربعي، . مزجھا
  ]مخلع البسیط: [ إشارة إلى قول أبي نواس: أخت النھار - 1860
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   مث اجلــها عــذراء مــن ذاــا   -٤
  

ـار      صــيغت حالهــا واحلبــاب النـث
  سلــسل صــهباء مخــر قرقــف   -٥  

  
  )١٨٦١(مدامــة راح ســالف عقــار   

ـرو أن  -٦      كوجنــة الــساقي فــال ـغ
  

  خيلــع إذ جتلــى عليهــا العــذار    
   ال أملــك يف حبهــا )١٨٦٢( صــفراء-٧  

  
  مــاالً، وال أملــك عنــها اصــطبار  

   وال أخــاف النــار مــن شــرا    -٨  
  

  ألنـــين أشـــرا وهـــي نـــار  
   ومــا أضــعت املــال فيهــا وقــد  -٩  

  
  ـا وهــي النــضار الع قــاربعــت ـ  

        
  
  
  
  
  

    

      
ـأل أعطــايف-١٠ ـا)١٨٦٣( ـمت ومسعــي ـ   
  

   عن حديث الوقـار    )١٨٦٤(سكراً ووقراً   
      )١٨٦٥( )أ   / ٧٢ق (   

   تــشرا قبـــل فمــي مقلـــيت  -١١
  

  ففي جفوين قبـل سـكرى انكـسار         
ـا -١٢      مــا أذهبــت عقلــي ولكــن أـط

  
  رتــه إىل أفــق املعــايل فطــار     )م(

   مـن لوـا    )١٨٦٦( قد أذهب العـسجد    -١٣  
  

  نــوري عقلــي فعــال واســتنار  ال  
  

                                                                                                                                       
  ت   ال
  

  ار    
  .٣/١٣٤، الدیوانأبو نواس،   

  .١٠-٦، ص حلبة الكمیتالنواجي، : انظر في أسماء الخمر - 1861
  .١٤٢، صأدب الكاتبابن قتیبة، : انظر. من أسماء الخمرة، وسمیت بذلك نسبة إلى لونھا: صفراء - 1862

  :التخریج
: ات ٣٧٩-٢١/٣٧٨، واریخ ). ١٨و ١٦: (ان ، ورد الب١٦١ق/١٨، صار = 
وردت . ٣/٤٢٣. ات  . دار  : ٢٠ت  ). كان(سقطت الواو التي تسبق   : ١٩البیت  ). ٢٠-١٦(

ب  ) ٢٠و ١٩: (ان )٢٠-١٦: (ات. ٢٩٢، قان ). ٢٠-١٦: (ات
  .بشكل عمودي مبدؤة من األسفل) ب/٢٩٢ق(األیسر من 

  . ٩٦-٩٥، قدیوان الفصحاء): ١٩٠(

 
 

ھ    : ل  : اف - 1863
  ).عطف(، مادة اللسانابن منظور، . ووركھ

  ).وقر(نفسھ، مادة . ثقل في األذن: الوقر - 1864
  ).ط(سقطت من  - 1865
  ).عسجد(نفسھ، مادة . الذھب: العسجد - 1866
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   يتـــصل القلـــب بأوطانـــه  -١٤
  

  العلــى إذا بــرق الــدنان اســتطار   
ـى إن بــدا   -١٥   ـي يتجلـّ    وليــل مهـّ

  
  صــبح ســروري بــشموس العقــار  

   فعــاطين يــا صــاح كاســاا   -١٦  
  

  )١٨٦٧(وسقّين واشـرب ـاراً جهـار        
   وهــات يف مينــاي مــن صــرفها  -١٧  

  
ـا يف اليــسار   كأســاً وأخــرى هاـ  

ـا اقطــع ليلــي فمــا  -١٨   دعــين ـ   
  

  أطولــه بعــد الليــايل القــصار    
ـزع يل  -١٩      إذ كــان ربــع بلــوى اـجل

  
  داراً وكــان احلــب يل فيــه جــار   

   ما كان أحلـى ذلـك العـيش مـن          -٢٠  
  

   الـدار بـاجلزع دار     )١٨٦٨(عيش وأحلى   
    

  ]السريع : [ )١٨٦٩(وكتب لبعض أصحابه على يد ولده): ١٩٠(
ـزت عــن ســيعي إلــيكم كمــا -١    عـج
  

           ـض   قد كنـت يف عـصر الـصبا الغ
ــي كبـــدي نائبـــاً-٢   فـــاخترت منـ   

  
ــي يف تأديـــة الفـــرض     عنـ  

ـــا أوالدنــــا بيننــــا   (-٣     فإـمن
  

ـشي علــى األرض     ))١٨٧٠(أكبادنــا ـمت
    

  ]الطويل : [ وكتب لقادم): ١٩١(
   قــدمت ومل حتــتج مــن العــني راقيــا -١
  

  فــدم هكــذا يف دورة العــصر راقيــا  
ـرس -٢     التوكــل والتقــى وال زلــت يف ـغ

  
  جلملــة أنــواع الــسعادات جانيــا   

ـز مــن كــلّ جانــب-٣      ـجيـيء إليــك العـ
  

ـا     ليلــثم مــن فعليــك تلــك املواطـئ
   ومــا العــز إال يف صــفاتك إنهــا   -٤  

  
  إذا مــا تفــاىن الــدهر كــن بواقيــا  

ـا ركابــك ال نــأت -٥   وملــا نــأت عنـ   
  

  وأصبح نـادي ذلـك األنـس خاليـا          
   ضـمن نيلـها     بكت أرض مـصر أدمعـا      -٦  

  
  ـغـدا النيــل منــها بالزيــادة جاريــا  

   وملــا ـغـدا مــن بعــد ذلــك ضــاحكاً-٧  
  

  ا ثغر نـور الزهـر واختـال زاهيـا           
   وأصــبح عاريهــا مــن األرض كاســياً -٨  

  
  وعاطلها أضحى مـن الزهـر حاليـا         

                                                  
 ]الطویل : [ ارتكز الشاعر في معنى ھذا البیت على بیت أبي نواس الذي یقول فیھ - 1867

  ر    
  

  ر     
  .٣/١٢٦، الدیوانأبو نواس،   

، )ى : (ت ، ویب)ھنى(كلمة ) ف(في األصل ) وأحلى(جاء بعد   - 1868
  .٣٧٩-٢١/٣٧٨، عیون التواریخ: ، كما جاء في)وأھنى(

  ".وكتب على ید والده إلى بعض األصحاب: "جاء في تقدیم ھذه األبیات في مصدر التخریج - 1869
  

ة  ١/١٥٦، ماسةشرح دیوان الحالتبریزي، . ھذا البیت مضمن من قصیدة للشاعر حطان بن المعلى      - 1870
  ). ٨٣: (رقم
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ـه  -٩ حتقّقــت قــرب الــدار فيــك وإنـ   
  

  سيـصبح منـا نـازح العـيش دانيــا      
  ء وال قلــى ومل ترحتــل عنــا جفــا -١٠  

  
  ولست امرءاً يا ألطف النـاس حافيـاً         

  ١١-   احليا األرض مصلحاً   )١٨٧١( ولكن كما غب   
  

  هلــا وأتاهــا بعــد ذلــك ســاقيا   
ـزها -١٢      لبـــست رداًء دنيويـــاً منـــ

  
  سـليماً عـن اآلـثـام بـالعلم ســاميا     

      )١٨٧٢( )أ  / ٧٣ق (   
   ليــستر إخالصــاً مالبــس مل تــزل  -١٣
  

  افياعليك مـن الزهـد املـتني ضـو          
ـاهراً -١٤      فللــه مــا ابــديت للنــاس ـظ

  
ـه خافيــا       وهللا مــا أســررت للـّ

   ترجيــك ســادات امللــوك مللكهــم -١٥  
  

ـريك كافيــا     وإصــالحه إذ لــيس ـغ
ـاً وبــشراً للــوزارة أنــسها   -١٦      هنيـئ

  
  رأتك ـا ياأشـرف النـاس راقيـا          

   ولو كنت ترضاها مـىت مـا تعرضـت         -١٧  
  

  اليـاً  منك خ  )١٨٧٣(ملا كان يوماً دستها     
   لقد صح ملـك أنـت صـاحب ملكـه         -١٨  

  
  وحسب الرعايـا منـك بـراً مراعيـاً          

    
   رددت إلـــيهم كاحليـــاة وطيبـــها-١٩
  

ـن التراقيــا      )١٨٧٤(تــرد ألرواح بلـغ
ـود لــذي فقــر وتــؤمن خائفــاً -٢٠      ـجت

  
  ودي أخـا جهـل وتنـصر هاديـا          

   قيامك يـا مـوالي بالعـدل يف الـورى      -٢١  
  

ـدا بــني املقامــات ع     اليــامقــام ـغ
ـدا متعنتــاً   -٢٢      وذلــك أمــر قــد ـغ

  
  عليك فمـا يف العـدل مثلـك ثانيـاً           

ــاً -٢٣      أدام لـــك اهللا الـــسعادة بالـغ
  

ـز ال متناهيـا              مدى مـن عظـيم الع
    

  :)١٨٧٥(وكتب جلمال الدين احلافظ أيب احملاسن يف معىن تتضمنه هذه األبيات): ١٩٢(
  ]جمزوء الكامل [ 

                                                
  ).غبب(، مادة اللسانابن منظور، . جاء یومًا وترك یومًا: غّب - 1871
  ).ط(سقطت من  - 1872
در          : الّدست - 1873

، سبیل  والمحبي، . ١٤٨، صشفاء الغلیلخفاجي، وال). دست(، مادة تاج العروسالزبیدي،  : انظر. المجلس
  .٦٣، صمعجم األلفاظ الفارسیة المعربةوأدىّ شیر، . ٢/٢٦
  

  :التخریج
  .من بون الشباب: ١٣البیت . في علوم واكتساب: ٩البیت . سائغ فیھ: ١، البیت ٢/٣٠٧،ذیل مرآة الزمان): ١٩٢(

 
 

و ٢٦: ة  : ورة ". ن راق   كال : "في عجز البیت إشارة إلى قولھ تعالى      - 1874
٢٧.  

  .باستثناء البیت األخیر) ط(سقطت ھذه القصیدة من  - 1875
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   يـــا أيهـــا البحـــر الـــذي  -١
  

  و ســـائغ منـــه الـــشرابهـــ  
   حــني يــذ )١٨٧٦( واحلــرب كعــب -٢  

  
  ســب يف العلــوم لــه كعــاب    )م(

   أ أبـــا احملاســـن أنـــت حـــا -٣  
  

  فظهـــا فلـــيس هلـــا ذهـــاب  )م(
   أضـــحت وصـــدرك لوحهـــا -٤  

  
   مــا حفــظ الكتــاب)١٨٧٧(احملفــوظ  

   كــــلّ احملاســــن والفــــضا-٥  
  

ــل والعلـــوم بـــه تـــصاب  )م(   ـئ
ـب أنــت موطنــها   (-٦     وكــذا الغراـئ

  
  )١٨٧٨( )س هلـــا اغتـــرابفلـــي  

ـــا -٧      أشــــكو إليــــك ورـمب
  

  يلتـــذ بالـــشكوى املـــصاب   
    

  
  
  
  

   ذهــــب الــــصىب وزمانــــه-٨
  

  ذاك الزمـــــان املـــــستطاب  
ـــي الغريـــــ-٩   ـــريت منـ    وتـغ

  
  ـــزة يف العلــوم واالكتــساب    )م(

   وتنكـــرت عنـــدي املعـــا  -١٠  
  

  رف واملعــــارف والــــصحاب  )م(
   وســــألت لــــذّايت اإليــــا-١١  

  
ـ    )م(   ها أيــابب فلــم يكــن منـ

ــ   -١٢      واخيبـــيت مــا كــان ـجي
  

  ــــمع بيننـــا إال الـــشباب   )م(
   وبــدت عيــوب كــان مــن   -١٣  

  
ـاب        لــون الــشباب هلــا حـج

   وخـــضبت أســـتر حـــاليت  -١٤  
  

  عنــها فمــا نفــع اخلــضاب     
ـ -١٥      ومـــن القـــضايا يف املـــشي

  
  ـــب وكلّهــا فيــه صــعاب     )م(

ــا  -١٦   ــدومي ـمج    كحقـــوق ـخم
  

ـاب لــه املــآب     )م(   ل الــدين ـط
   قــد كـــان شــغلي خـــدميت   -١٧  

  
ــواب    ــاه وهـــو هلـــا ـث إيـ  

   دأيب لــــه إمــــا ثنــــاء  -١٨  
  

  أو دعـــــاء مـــــستجاب   
                                                  

ل         : رجل عالي الكعب : كعب - 1876
ارة  : ب  ). ب (ادة  سان ور،   . عقدتین منھا كعب، وكل شيء عال وارتفع، فھو كعب   

دم    : إلى كعب األحبار 
ي   ٣٢نة   . شة            

  ).٢٠٥-٤/٢٠٣، صفة الصفوةوابن الجوزي، . ٧/١٦١، الجرح والتعدیل، الرازي: انظر. (خالفة عثمان
  .٢٢:البروج، آیة: سورة". في لوح محفوظ: "یالحظ في ھذا البیت تأثر الشاعر بقولھ تعالى - 1877
  .، وأثبتناه من مصدر التخریج)ف(سقط ھذا البیت من األصل  - 1878
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      )١٨٧٩ ()أ  / ٧٤ق ( 
   أو نظـــم جـــوهر وصـــفه  -١٩
  

  يف ســـلك نظـــم يـــستطاب   
   وبــــدائع مــــن فــــضله -٢٠  

  
ـاب     ـب العـج ـا العـج يبــدو ـ  

   إالّ اجتنـــاب القـــرب مـــذ   -٢١  
  

  ـــه فمــا يــضر االجتنــاب     )م(
ـ  إذ كـــان -٢٢     لإلجـــالل والـــ

  
  دآب إجـــــالل لـــــألدوان  )م(

  ٢٣-جنــــب فــــاملودومــــع الت   
  

  ة فــوق مــا معهــا اقتــراب     )م(
   فخليفتــــــي يف خـــــدميت-٢٤  

  
  ولــــه فيهــــا انتــــداب   

   قــــصد الــــرتول بظلــــه-٢٥  
  

  ليكـــون منـــه لـــه انتـــساب  
ـــــة-٢٦   يف دار علــــــم جنـ   

  
ــري جواريهـــا العـــذاب      ـجت

    
  
  
  
  ]دوبيت : [ )١٨٨٠ (وقال): ١٩٣(
   صاحب رحلي قف ففـي هـذا احلـي          يا -١
  

  )١٨٨١ (كنا أنا والشباب والوصل ومـي       
   أفــىن أمــد الفــراق دمعــي ودمــي  -٢  

  
  ـي وعلــي بــاهللا عليــك فابــك منـ  

    
     هذا آخر ما وجد من شعره، احلمد هللا رب العاملني، وصلواته على سيدنا حممد وآله وصحبه 

  )١٨٨٢ (وسالمه وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

                                                
  :التخریج

البیت ). العجب العجاب(واو زائدة بین عبارة : ٢٠البیت . ال شغليقد ط: ١٧ البیت .٢/٣٠٧، ذیل مرآة الزمان   =
  .من عجز البیت) لھ(سقطت : ٢٥البیت . واإلجالل األدوان دأب: ٢٢

 
  

  . الذي یبدأ بالبیت األخیر من ھذه القصیدة٧٩باستثناء الوجھ الثاني من الورقة ، ) ط(سقطت من  - 1879
  :التخریج

  .٣٠٨، وص٧٨، صدیوان الدوبیت. ١٦٠، صختار الدیوانم. ٢١/٣٨٤، عیون التواریخ): ١٩٣(

 
 

  .ولھ دوبیت): ط(في  - 1880
صاحبة ذي الرمة، وھي بنت طلبة بن قیس بن عاصم المنقري، كانت من أجمل نساء زمانھا، وكانت        : مي - 1881

بھاني،  : ر . (زل        
  ).٥/١٣١، أعالم النساءوكحالة، . ١/٢٠٩،تزیین األسواقواألنطاكي، . ١٧/٣٢٧، األغاني

ھ              ): "ط(جاء في خاتمة الدیوان في    - 1882
  .......".ربیع األول.........في مدة آخرھا......كتبھ محمد بن سكر بن معلى بن شكر الدمرى". وباهللا التوفیق
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  ]الرمل : [ وقال): ١(

  )١٨٨٣( بعثت يف طي أنفـاس اجلنـوب       -١
  

  )١٨٨٦( الكثيب )١٨٨٥( لنعمان )١٨٨٤(لني عطفيها   
  


  ]الكامل : [ وقال ): ٢(
   مــن مبلــغ عــين كــرمي حتــييت  -١
  

  قــومي جبرعــاء العــذيب وجــرييت     
ـ  -٢     يهم الــذاهبني وال اعتــراض علـ

  
  ـحبـــشاشيت واملــــذهبني بقــــييت  

   قوم طـوال الـدهر أشـهدهم معـي         -٣  
  

  وهـــم بـــأعلى حـــاجر واحـــرييت  
ـ -٤   ـاهلم وإىل لذيــ    أصــبو لعــز ـمج

  
  ـذ وصـاهلم يـا بعـد مرمـى صـبويت            

   وأصد عنهم حيـث كـان مـرادهم        -٥  
  

  بعـــدي وكلـــي نظـــرة املتلفـــت  
   قالوا دالالً حـني قلـت مـن اجلفـا          -٦  

  
  لوا مــتقــد مــت فحييــت اذ قــا    

ـري بعيــدة-٧   ـم والــدار ـغ مــن يل ـ   
  

  )١٨٨٧(من دارهـم والـشمل غـري مـشتت          

   أمطــاليب بالبــصر والــسلوان مــا -٨  
  

  ت لك البقـا صـربي اجلميـل وسـلويت           
   إين ملـــي بـــالغرام ولـــيس يل-٩  

  
ـة    ١٨٨٨(بالبــصر عــن أحبابنــا مــن ذمـ(  

   أعلــم بــأين يف حمبتــهم فــىت  -١٠  
  

  ما حـال عـن عهـد الغـرام ومـسافيت            
   قد بان وجدي ذلك الوجـد الـذي        -١١  

  
  ..تدرونــه وصـــبابيت تلـــك الـــيت   

   ما خـام كلفـي القـدمي وال وىف         -١٢  
  

  صــــربي ومل تبعــــدهم أمنــــييت  
   إن شئت تعرف صنعة احلـب الـيت        -١٣  

  
  صــحت بــه حــايل وحالــة صــحيت    

   فــانظر ألمحــر أدمعــي وألصــفر-١٤  
  

ـيت       )١٨٨٩(مــن وجــنيت وألبــيض يف ملـّ
                                                  

  :التخریج
  .٢/١٤، ذیل وفیات األعیان): ١(
  .١٩٥-١٩٤ق/٧، عقود الجمان): ٢(

 
  

  ).جنب(، مادة اللسانابن منظور، . ریح تخالف الشمال تأتي عن یمین القبلة: الجنوب - 1883
  ).عطف(، مادة اللسانابن منظور، . جانباه: عطفا كل شيء: عطفیھا - 1884
  .٥٧٧، الروض المعطارالحمیري، . دي عرفة دونھا إلى منىوا: نعمان - 1885
  ).كثب(، مادة  اللسانابن منظور،. ما اجتمع واحدودب من الرمل، وھي تالل الرمل: الكثیب - 1886
  ]الكامل :[ ھذا البیت صدى لبیت الشریف الرضي - 1887

  دة  
  

  ل  
  .٢٢٣، صیوانالدالشریف الرضي،   

  ).ذمم(، مادة  القاموسالفیروز آبادي،. العھد: الذمة - 1888
  ).لمم(، مادة الصحاحالجوھري، . الشعر یجاوز شحمة األذن، والجمع لمم ولمام: اللّمة - 1889
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  م الوجد من حـايل وخـذ      واعلم علو  -١٥
  

ـرام وأهلــه مــن ســرييت        خــرب الـغ
  ١٦-ـثري    فيقـــل إن نـــسبوا إيلّ كــ

  
   أن تقــاس بعــزيت )١٨٩٠(وتــذل عــزة   

  


  ]الكامل :[ وقال): ٣ (
   أتــرى علــى بعــد املــزار أحــبيت -١
  

ــي عنـــهم ال أبـــرح   يـــدرون أنـ  
   وبــأنين أعطيــت قلــيب كلــه   -٢  

  
  حهلـــواهم إن كـــان قلـــيب يـــصل  

   وجدي ـم مـا ينقـضي وصـبابيت         -٣  
  

  مــا تنتــهي وتــشوقي مــا يــربح     
ـل  -٤   ومكــان حبــهم بقلــيب أهـ   

  
ــح      لـــسواهم يومـــاً بـــه ال ألـمس

    
  ]دوبيت :[ وقال): ٤(

   ودمعي املسفوح  )١٨٩١( )خذ من سقمي   (-١
  

   أسـى يغـين عـن التـصريح         )١٨٩٢(تعريض  
   بــانوا فبقــاي بعــدما بــانوا   -٢  

  
   الــروح كبقــاء اـجلـسم بعــد)١٨٩٣(عــين  

    


  ]الطويل :[ وقال): ٥(
   كلفت ببـدر مبـادي الـدجى بـدا         -١
  

  فعــاد لنــا ضــوء الــصباح كمــا بــدا    
   وحجب عنـا حـسنه نـور حـسنه         -٢  

  
  فمــن ذلــك احلــسن ضــاللة واهلــدى   

   وماهو بـاحملجوب عـن ذي صـبابة        -٣  
  

  )١٨٩٤(إذا مل يكن طـرف الـصبابة أرمـدا            

  
                                                

  :التخریج
  .٣٠٨، صدیوان الدوبیت. ١٦٠، صمختار الدیوان): ٤(
). ٢و ١: (ان٣/٤٢٠، ات . )٢و ١: (ان٣٧٧-٢١/٣٧٦، واریخ ): ٥(

، ورد ٥/٣٩٣، ذھب. درًا  : ١ت ). ٢و ١: (ان ٢٩١، قان 
  ).٢و ١: (البیتان

 
  

. ا               : عّزة - 1890
  ).٥٠٨-١/٥٠٧، الشعر والشعراءوالدینوري، . ٩/٢٤، األغانياألصبھاني، : انظر(

  .، وأثبتناھا من مصدري التخریج)ط(طمست في  - 1891
  ).عرض(، مادة اللسانابن منظور، . خالف التصریح: التعریض - 1892
  .مصدري التخریجعن، وبھذه الروایة یختل الوزن والمعنى، لذا أثبتنا ما یقیم الوزن والمعنى من ): ط(في  - 1893
 ]الطویل : [ یالحظ في عجز ھذا البیت تأثر الشاعر بصدر بیت ابن الكیزاني - 1894

  سھدا  
  

  دعوى     
  .١٢/٣٢، )قسم شعراء مصر(، ریدة القصر وجریدة العصرخالعماد األصفھاني،   

  ).رمد(، مادة اللسانابن منظور، . وجع العین وانتفاخھا: والّرمد
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   مقيـــدا والتـــك إال اجلمـــال-٤
  

  ولكنـــه لـــيس اجلمـــال املقيـــدا   
   فما الندب إال واجب القلب حاضر الـ       -٥  

  
ـرام مبــاح الــنفس ال يكــره الــردى      ـغ

   ومن مل يزل يف احلب نعـت ضـمريه         -٦  
  

  بظــاهر وصــف احلــال منــه مؤكــدا   
   ويريوي حديث الوجد عن سـر قلبـه        -٧  

  
  )١٨٩٥(مبتصل مـن مرسـل الـدمع مـسندا          

   صــبابيت فيــا عــاذيل دعــين ونــار-٨  
  

  )١٨٩٦(عليه فإين قـد وجـدت ـا هـدى           
   وهاك يـدي إين علـى تـرك حبـه          -٩  

  
  )١٨٩٧(مدى الدهر ال أعطيك يا عـاذيل يـدا          

   فما العـيش إال أن أبيـت مواصـال         -١٠  ١٨٩٨
  

  )٤(لبــدري أو يف حــب بــدري مــسهد   
   اهلـوى اسـتلذها    )١٨٩٩( وإن تباريح  -١١  

  
  ويقـــبح عنـــدي فيـــه أن أجتلـــدا  

  )١٩٠٠( أنت مـصطلى  فيا نار قليب حبذا    -١٢  
  

  ويــا دمــع عــيين حبــذا أنــت مــوردا  
   ويا سقمي يف احلب أهـالً ومرحبـا        -١٣  

  
  ويــا صــحة الــسلوان شــأنك والعــدا   

   فلست أرى عن ملـة احلـب مـائالً     -١٤  
 

  وكيــف ونــور العامريــة قــد هــدى   
ـد مجاهلــا  -١٥      بــدا بفنــون ال ـحي

  
  ومــا ينتــهي التعــداد فيهــا إىل مــدى   

  ال مجاهلــا ويوعــدين منــها كمــ-١٦  
  

ـددا)١٩٠١(علــى مــدد      األنفــاس أن يتـج
   فما زلت مشتاقاً مع الوصـل كلمـا        -١٧  

  
  ويف موعــد للوصــل وافيــت موعــدا    

  
                                                

  :التخریج
وردت . ٤٢١-٣/٤٢٠، فوات الوفیات. قد بدا: ١٤البیت  ). ١٤-٨: (، وردت األبیات  ٢١/٣٧٧،  عیون التواریخ = 

، ذھب ذرات). ١٣-١٢و ١٠-٨: (ات. ٢٩١، قان ). ١٣-١٢و ١٠-٨: (ات
اریخ    . دا : ١٤البیت .  نار لقلبي تصطلى فیا حبذا : ١٢البیت). ١٤-١٢: (وردت األبیات . ٥/٣٩٣

. د     : ١٨البیت ). ٢٤-٢٣و ٢١-٢٠و ١٨: (وردت األبیات. ٣٢٠، ص ابن الجزري 
وردت . ٢٤٥)/٦٩٠-٦٨١(ات   تاریخ اإلسالم. وطرفا تبث الوجد في الناس لحظھ فتونا  : ٢١البیت  
  .أعطیت أھل الھوى وعدا: ٢٤البیت . وطرفا بث الوجد: ٢١البیت ). ٢٤-٢٣و ٢١-٢٠و ١٨: (األبیات

 
  

  .٢٢، البیت ٤٨: یالحظ تكرار الشاعر لھذا البیت، فقد جاء في القصیدة - 1895
ارًا        : "ى            - 1896

  .١٠: طھ، آیة: سورة". ھا بقبس أو أجد على النار ھدىلعلي آتیكم من
 ]المتقارب : [ تضمین باإلشارة من قول ابن سبط التعاویذي - 1897

  ا 
  

  ح   
  .٩٦، صالدیوانابن سبط التعاویذي،   

  ]الطویل : [ ھذا البیت صدى لبیت مسلم بن الولید -٤
  دات  

  
  ل       

 .٤٤، صالدیوانبن الولید، مسلم   
  ).برح(، مادة اللسانتوھجھ، ابن منظور، : تباریح الھوى - 1899
  ).صلى(نفسھ، مادة . مایلقى بھ النار إذا اصطالھا: مصطلى الرجل - 1900
  ).مدد(، مادة أساس البالغةالزمخشري، . على طول: على مدد - 1901
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   يرى حسنها قليب فـإن رام وصـفه         -١٨
  

  لـــساين ولـــو أين لبيـــد تبلـــدا   
   ويل حيثما وجهت وجهـي عبـادة       -١٩  

  
   معبــدا)١٩٠٢(برؤيتـها حــىت ـغـدا احلــان   

  )١٩٠٣(قدا مهفهفا حلت يل غداة اجلزع      -٢٠  
  

  وجيـــدا غزاليـــا وخـــدا مـــوردا  
   وظرفا يبث الوجد يف النـاس حلظـه        -٢١  

  
  )١٩٠٤(فنونا وكـل منـه يف الـسكر عربـدا        

   مـن حلاظهـا    )١٩٠٥( تبوأ طريف حانة   -٢٢  
  

ـذ احلــان احمللــق مــسجدا       كمــا اـخت
   بيعة )١٩٠٦( )فكم حزت فيها للخالفة    (-٢٣  

  
  وكــم زرت فيهــا للمالحــة مــشهدا    

  ب أن أنسى عهـوداً قدميـة      أىب احل  [ -٢٤  
  

  )١٩٠٧( ]على حفظها أعطيت أهل اهلوى يـدا        
    

  ]اخلفيف :[ وقال): ٦(
   خربوهــا بــاهللا يــا عــوادي   -١
  

  ال بليــــتم بــــاهلجر واإلبعــــاد   
ـريح -٢   ـل مــا علمــتم ـط    أنــين مـث

  
  فــوق فــرش الــضنا ضــجيع الــسهاد   

   قلــق دائــم كــأن دمــوعي   -٣  
  

  )١٩٠٨(  يف وســادي أنــبنت شــوك القتــاد  
  أطبــق اجلفــن ال لنــوم ولكــن    -٤  

  
  ألقــى خيــاالً مــن طيفهــا ورقــادي    

   فلعــل احلبيــب يرضــي قيــامي  -٥  
  

  حبقـــوق اهلـــوى وحفـــظ ودادي   
   حربــا مــن مجاهلــا ولــه الرحـــ-٦  

  
  )١٩١٠(   بادي )١٩٠٩( )جار(ب غدا مانعا وقد       

   لنعــيم اهلــوى هــداين فهــال   -٧  
  

  لنعــيم الوصــال يل كــان هــادي     
  )١٩١٢(   عن سعاد باللوى)١٩١١(   يا مسريي-٨  

  
  حـــدثا مث حـــدثا عـــن ســـعاد   

  )١٩١٣(   وإذا مــا مللتمــا فــذراين  -٩  
  

  وعــذويل الــذي حيــب رشــادي     
   فاحلــديث املعــاد منــها وعنــها -١٠  

  
ــل الوصـــال املعـــاد      مـــستلذ مـث

  
                                                

نة        : جمع لحن، وھو اللحن الموسیقي، ومعبد  : ألحان - 1902
  .٧/٢٦٤، األعالم: انظر. ھـ١٢٦
  ).ھفف(، مادة اللسانابن منظور، . خصرا دقیقًا: قدا مھفھفا - 1903
  ).عربد(نفسھ، مادة . یؤذي ندیمھ في سكره: رجل معربد - 1904
  ).حون(نفسھ، مادة . خمرموضع بیع ال: الحانة - 1905
  .، وأثبتناھا من مصدري التخریج)ط(طمست ھذه العبارة في  - 1906
  .ھذا البیت زیادة من مصدري التخریج - 1907
  ).قتد(نفسھ، مادة . شجر لھ شوك: القتاد - 1908
  ).بدا(نفسھ، مادة : جاد، وھذا تصحیف، لذا أثبتنا ما یقتضیھ المعنى من): ط(في  - 1909
و   : فإن جار البادي یتحول، والبادي    : لیقا: جار بادي  - 1910

  .نفسھ والمادة نفسھا. غیر مقیم في موضعھ بخالف جار المقام في المدن، ویروى النادي بالنون
  ).سمر(نفسھ، مادة . المسامر: السمیر - 1911
  .اسم فتاة أحبھا الشاعر: سعاد - 1912
  ).وذر(نفسھ، مادة . يدعان: ذراني - 1913
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ـال  -١١ ـري ـمج    قــسماً صــادقاً بـغ
  

ـز ودادي       مــن عزيـــز اجلمــال عــ
   ال كــال غريهــا بعــيين ومسعــي -١٢  

  
   وفــؤادي)١٩١٥(  قــي ومنط)١٩١٤(  وجنــاين  

   ولــئن فــاتين مــرادي منــها  -١٣  
  

  برضـــاها فلـــم يفـــتين مـــرادي   
ـ -١٤      كتـب احلــسن يف فؤادهــا عهــ

  
ـرام بنــوره يف الــسواد      )١٩١٦(  ـــد ـغ

  
  ]جمزوء الكامل : [ وقال): ٧(

   إن كــان غــري أهيــل جنــد   -١
  

ــت قـــصدي     قـــصدي فـــال بلّـغ
   أو كــان حيــسن غــري هــم   -٢  

  
  عنـــدي فـــال أهلمـــت رشـــدي   

  أوىل بـــــود أن يكـــــو   -٣  
  

  ن مــــــوفراً ألهيــــــل ودي  
   ولـــو أنّ حـــسن ســـواهم  -٤  

  
  حـــسن أبـــاه كـــرمي عهـــدي   

   بــــيين وبــــني أحــــبيت -٥  
  

  عهـــد ود )١٩١٧( بلـــوى احملـــصب  
ــــضا-٦      ومواصـــــالت بالـغ

  
ــرن كـــل نـــوى وصـــد       كفـّ

   لــــوال بقيــــة لــــذّة  -٧  
  

  مــن طيــب عــيش مــر رغــد      
   مل أبــــق حيــــا بعــــدما -٨  

  
  رحــل اخللــيط وعــدت وحــدي     

   قـــسماً بـــسالف عيـــشة  -٩  
  

ــد      عـــذبت علـــى عـــذبات ـجن
ـــر-١٠   دون حمجـ ١٩١٨(  ال قــــر(  

  
ـــري     وأهليــــه وجــــدي وحـج

   أتـــرى تــــراح مطــــييت -١١  
  

  وأراح مــــن حــــل وعقــــد   
  )١٩٢٠(  عـــاجل)١٩١٩(  وحتـــل دارة-١٢  

  
  )١٩٢١( وأحـــــل دارة دار هنـــــد  

   ويبـــل حـــر جـــواحني  -١٣  
  

  مـــن مـــاء كاظمـــة بـــربد     
   ويـــريح عاطفـــة الرضـــا  -١٤  

  
ــر وبعـــد ذا الق     لـــب مـــن هـج

                                                  
  :التخریج

  .وجدي ومجدي: ١٠البیت . ١٧٠-١٦٩، صمختار الدیوان): ٧(

 
  

  ).جنن(، مادة  اللسان،ابن منظور. القلب الستتاره في الصدر: الجنان - 1914
  ).نطق(نفسھ، مادة . الكالم: المنطق - 1915
  ).سود(نفسھ، مادة . دمھ: سواد القلب، حبتھ، وقیل: السواد - 1916
، دان  وي،  . ة        : حّصبالم - 1917
٥/٧٤.  

  .٥/٧٢نفسھ، . موضع في أقبال الحجاز: محّجر - 1918
  ).دور(، مادة اللسانابن منظور، . كل أرض واسعة بین جبال: الدارة - 1919
اء        يء       : عالج - 1920
  .٤/٧٨، معجم البلدانالحموي، . بھا

  ).ھند(، مادة  اللسانابن منظور،. موضع في شعر زھیر: ھند - 1921
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   وتقــــر آمــــايل الــــيت-١٥
  

  مـــا زلـــن يف تعـــب وكـــد    
  )١٩٢٤(  الصبا )١٩٢٣(  سارية )١٩٢٢(  وأعري -١٦  

  
  بـــردي )١٩٢٥( وأجـــر بـــالعلمني   

  
  ]الوافر : [ وقال): ٨(

   مقــام الــصاحل امللــك الــسعيد  -١
  

  حكــى يف احلــسن جنــات اخللــود    
ـى  -٢   وطلعــة وجهــه أســىن وأـ   

  
  )١٩٢٦(مــن البــدر املواصــل للــسعود    

   حتجــب مــدة عنــا حبمـــى   -٣  
  

  محــــاه اهللا منــــها بالعبيــــد    
   ومــا جــاءت لــه احلمــى لتــؤذي-٤  

  
  ولكنـــه ترجتيـــه مـــع الوفـــود   

   عنــها)١٩٢٧( ولــوال جــوده واحللــم-٥  
  

  لـــردت عنـــه بالبـــأس الـــشديد  
   وهــا قــد ردهــا الــرمحن عنــه -٦  

  
  وقـــال هلـــا دعيـــه وال تعـــودي  

   وكنت نـذرت نـذراً يـوم يـشفى         -٧  
  

ـ      ذري وهــو عيــديفكيــف وفــاء نـ
   أدام اهللا صـــــحته عزيـــــزاً-٨  

  
ـز مــشيد       )١٩٢٨(عظــيم امللــك يف عـ

   تــدين مللكــه األمــالك طوعــاً  -٩  
  

  وتنـــصره املالئـــك يف اجلنـــود    
   فكــم وجــد عليــه بنــا جديــد-١٠  

  
  وكــم شــوق إليــه بنــا شــديد      

    
  ]البسيط : [ انتقل من مرتله إىل غريه): ٩(

   يــا مــرتالً طاملــا اســتوطنته زمنــا-١
  

ـدودا     ـل نعيمــي فيــه ـمم   وكــان ـظ
   لــئن قــضى اهللا أين عنــك مرحتــل-٢  

  
  إىل ســواك قــضاء لــيس مــردودا     

   منقطـع  )١٩٢٩( فما حنيين إىل ناديـك     -٣  
  

  كـال، وال عهـد عيــشي فيـك جمحــودا     
  

                                                
  ).عور(، مادة  اللسانابن منظور،. أطیع: أعیر - 1922
  )سرا(نفسھ، مادة . السحابة تمطر لیًال: الساریة - 1923
ل الّدبور، وتزعم العرب أن الدبور تزعج السحاب وتشخصھ في الھواء ثم تسوقھ، ریح معروفة تقاب: الصبا - 1924

ستقبل        
  ).صبا(ألنھا تحن إلى البیت، نفسھ، مادة : البیت، قیل

. اجر       جبل فرد في شرق   : جبالن: العلمان - 1925
  .٨٠، صجنى الجنتینالمحبي، 

: سعود النجوم، وھي الكواكب التي یقال لكل واحد منھا سعد، وھي عشرة أنجم كل واحد منھا سعد: السعود - 1926
  )سعد(، اناللسابن منظور، . أربعة منھا منازل ینزل بھا القمر، وستة ال ینزل بھا

  ).حلم(نفسھ، مادة. األناة والعقل: الحلم - 1927
  ).شید(، مادة أساس البالغةالزمخشري، . عال ومرتفع: مشید - 1928
ادة سان ور،  . ھ      : ادي  - 1929

  ).ندي(
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  ]الكامل :[ وقال): ١٠ (
   خــذ مــن حــديث أنــيين املتــواتر-١
  

  ضــمائري  )١٩٣٠(نــدب الفــؤاد ـمبـا ـجتـن  
   وافهم فمنهم مـضمري قـد أعربـت        -٢  

  
  عنـــه إشـــارات الـــسقام الظـــاهر  

   وأعد حـديثك يـا عـذول فـإن يف          -٣  
  

  )١٩٣١(أثنــاء عــذلك مــا يــسر ســرائري  
  )١٩٣٢( وإذا أتيت مـن املـالم بفـاطر        -٤  

  
  )١٩٣٣(كفرت مـن ذكـر احلبيـب بغـافر          

   فالعــذل ليــل تنجلــي ظلمــاؤه  -٥  
  

  مــن ذكـــر فيــه ببـــدر زاهـــر    
  وبتركـــه وأمـــرتين بـــسلوه  -٦  

  
ـائع يــا آمــري      حاشــاك مــا أنــا ـط

   وأعـد فلـست أطيـق عنـه تــصربا    -٧  
  

  إال إذا مـــا كـــان أجـــر الـــصابر  
ـريه )١٩٣٤ ( .............-٨     عــذلك ـغ

  
ـادري      يــا عــاذيل وعلــى احلقيقــة ـغ

  جبمالـــــــه) ١٩٣٥(  ...........-٩  
  

ـــه أو حــــائر   أو والــــه يف حبـ  
   يف كل قلـب منـه معـىن يقتـضي          -١٠  

  
  نــة ذاكــر فيــه لــه شــغفا وح    

   نفــور صــائد ألبابنــا)١٩٣٦( رشــأ-١١  
  

ـب لــصيد النــافر       وعقولنــا فــا عـج
   يسطو علـى ضـعفي وذيل دائمـا        -١٢  

  
  مــن ضــعف جفنيــه يعــز حاضــر    

   يدع الدجى صـبحا ضـياء جبينـه        -١٣  
  

  والـــصبح لـــيالً بالـــسناء البـــاهر  
   فتــراه ـمشـساً يف الــدجى أبــصارنا-١٤  

  
   بــدراً يف الــضحى ببــصائر)١٩٣٧(وتــراه  

   واحــر أحــشائي لــشهر بــارد -١٥  
  

  )١٩٣٨(يف فيــه حيميــه بلحــظ فــاتر     
   حجر الكـرى عـين ونـام مهنـأ         -١٦  

  
  فلهـــذا أحـــن إىل ليـــايل حـــاجر  

  
                                                

  :التخریج
  ).٢و ١: (ورد البیتان. ٢٤٥-٢٤٤)/ ھـ٦٩٠-٦٨١، فیاتحوادث وو(، تاریخ اإلسالم): ١٠(

 
  

  ).جنن(، مادة اللسانابن منظور، . من جّن أي ستر: تجّن - 1930
  ).سرر(نفسھ، مادة . جمع سریرة، وھي السر الذي یكتم: السرائر - 1931
الخلیل، . مالخلق، أي خلقھ: من فطر أي خلق، وفطر اهللا: اسم سورة من سور القرآن الكریم، وفاطر   : فاطر - 1932
  ).فطر(، مادة العین
ادة  روس  دي،  . الى   : افر          : غافر - 1933

  ).غفر(
  ).ط(طمست في  - 1934
  ).ط(طمست في  - 1935
  ).رشأ(، مادة العباب الزاخرالصاغاني، . ولد الظبیة الذي قد تحرك ومشى: الرشأ - 1936
  .، وبھذه الروایة یختل وزن البیت، لذا أثبتنا ما یقیم الوزن)ط(نسخة كذا في  - 1937
  ).فتر(، مادة اللسانابن منظور، . فیھ فتور وسجو لیس بحاد النظر: طرف فاتر - 1938
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   وأحب سفك دمـي فمـا عارضـته        -١٧
  

  )١٩٣٩(يف ملكـــه وأعنتـــه مبحـــاجري  
   يا مـانعي طيـب الرقـاد جـره         -١٨  

  
  كــن مــا نعيــه إذا رضــيت وهــاجري  

ـراً إن مل أمن وعــدمت طيفــ-١٩     ك زاـئ
  

  فــسمري ذكــراك يف املنــام مــسامري    
    

  ]الكامل : [ وقال يرثي بعض أهله): ١١(
ـز فأقــصر -١    يــا آمــري بالــصرب عـ
  

  بــان اخللــيط فــالت حــني تــصرب    
 ... صـرب الفـىت  )١٩٤٠( .. إن كان حيمد  -٢  

)١٩٤١(  
  كــري علــي مل مل تــصرب)١٩٤٢( ...فعـــ  

   أو كــان صــرب مــا يــذم فإنــه -٣  
  

ـرلــو كــان صــربي عــن أه   يــل حمجـ  
   رحلـو سـحريا مـسرعني فلـيس يل    -٤  

  
  )١٩٤٣(مـن بعــد عهـد بالــصباح املــسفر    

   كانوا الضياء فـال تـسل عـن والـه          -٥  
  

ــر     حـــريان يف ظلـــم الفـــراق معـث
   ووصــاهلم روح احليــاة عدمتــه  -٦  

  
  فـــارحم حيـــايت ميتـــا مل يقـــرب   

   وارمحتــا لــشملنا لعبــت بــه   -٧  
  

  أيدي النـوى لعـب الـدموع مبحجـري          
ـنين  ومل-٨     عهــد األنــس الــذي مل تـغ

  
ـوهر)١٩٤٤(أصــدافه      عــن حــسن ذاك اـجل

  )١٩٤٥( هو ذاك لكن ما القضيب مبـائس       -٩  
  

  واحــــسرتاه وال اهلــــالل بــــنري  
   ولظل وصـل مـن قـضيب نـاعم         -١٠  

  
  كـــاس ردا ورق الـــشباب األخـــضر  

   ببــديع أنــواع املالحــة مــشرف-١١  
  

  جبميـــع أنـــواع الفـــصاحة مثمـــر  
  )١٩٤٦( ليــث إذا ناديتــه مللمــة  -١٢  

  
  )١٩٤٨( صبوت منه جبـؤذر    )١٩٤٧(وإذا صبوت   

   حلو احلديث وكيـف ال، وحديثـه       -١٣  
  

ـاء الكــوثر       )١٩٤٩(يأتيــك ممزوجــا ـمب
   راقــت مــوارد حــسنه ولقلمــا -١٤  

  
ـري مكــدر       ألفيــت مــاء احلــسن ـغ

  
                                                

راً  : ول     : من الِحجر والُحجر لغتان   : محاجر - 1939
  ).حجر(، مادة  العینالخلیل،. محرم علیك في ھذا الشھر فال یبدؤه بشرمحجورًا أي حرام 

  ).ط(طمست في  - 1940
  ).ط(طمست في  - 1941
  ).سفر(، مادة  الصحاحالجوھري،. أي أضاء: أسفر الصبح - 1942
  ).سفر(، مادة  الصحاحالجوھري،. أي أضاء: أسفر الصبح - 1943
  ).دصف(، مادة ھرة اللغةجمابن درید، . جمع صدف، وھو محار اللؤلؤ: أصداف - 1944
  ).میس(، مادة اللسانابن منظور، . مائل: مائس - 1945
  ).لمم(نفسھ، مادة . النازلة الشدیدة من شدائد الدھر ونوازل الدنیا: الملمة - 1946
  ).بصو(نفسھ، مادة . ملت إلیھ: صبوت إلى الشيء - 1947
شیة،      دیمًا، ج              : جؤذر - 1948

  .١١٤، صشفاء الغلیلوالخفاجي، . ٢٤٦، صالمعربالجوالیقي، . وتفتح جیمھ في لغة
ور،   . ة ) لم   (وھو للنبي . نھر في الجنة یتشعب منھ جمیع أنھارھا    : الكوثر - 1949

  ).كثر(، مادة اللسان
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   ماء اللطافـة شـاع فيـه ممازجـاً         -١٥
  

  )١٩٥١( وهـي ذات تـسعر     )١٩٥٠(نار الفطانة   
   ظهــرت لطائفهــا ففــارق طيبــها-١٦  

  
   ووحــشة املتقــذر)١٩٥٢(خبــث الكثيــف  

   واســترجعت دار الكرامــة حقهــا-١٧  
  

  منـــه فـــراح إىل احملـــل األطهـــر  
   وبقيت ال وطين كما حكـم األسـى        -١٨  

  
   ال معـشري   )١٩٥٣(وطين وعدت ومعـشري     

   وعن العذول معي فـال تـسأل ويف        -١٩  
  

  )١٩٥٤(ظلــم العــذول وجــوره ال متتــري  
   أضــحى يكلفــين الــسلو ومل ارد -٢٠  

  
  نـــين حاولتـــه مل أقـــدر لـــو أ  

   ويقول خلّ الـشوق وابـغ تـصربا        -٢١  
  

  يــا قــرب أشــواقي وبعــد تــصربي    
   عيين الـيت رأت الفـراق وأبـصرت        -٢٢  

  
  أمـــا الفـــؤاد فللنـــوى مل يبـــصر  

   فلباطين منـهم وإن هجـروا اللقـا        -٢٣  
  

ـر    ـرت بــه الــذي مل يهـج   وصــل هـج
   ولظاهري جسم السقيم وهلفـة الــ    -٢٤  

  
  )١٩٥٦(ونـاظر املـستعرب    )١٩٥٥(ـعاين السليم   

  بعـزه  األسري املـستهان   )١٩٥٧( وشجى -٢٥  
  

ــاين وذل املقتـــر      )١٩٥٨(وخمافـــة اـجل
   ولكم سألت الـنفس عنـه تـصربا        -٢٦  

  
  فيقــول مــا أنــصفت إن مل تعــذر     

   يا طول أشواقي ليوم وصـاله الــ        -٢٧  
  

  ماضــي وأشــواقي اليــوم احملــشر     
    

  ]الرمل : [ وقال): ١٢(
  ح الغـوير   يا مغاين الوصل مـن سـف       -١
  

ـــري       ذكــــر اهللا لياليــــك ـخب
   وإن)١٩٥٩( )ورعــى أيامــك البــيض (-٢  

  
  ذهبـــت مـــين بـــالعيش النـــضري  

   تلــك أيــام ســروري آه واحــر -٣  
  

  ر قلـــيب أيـــن أيـــام ســـروري   
  

                                                
  ).فطن(دة نفسھ، ما. ضد الغباوة: الفطانة - 1950
  ).سعر(نفسھ، مادة . تتقد وتتوھج: تسعر - 1951

  :التخریج
  .١٦٩، صمختار الدیوان): ١٢(

 
  

  
  ).كثف(، مادة العینالخلیل، . اسم یوصف بھ كثرة العسكر والسحاب والماء: الكثیف - 1952
  ).عشر(، مادة اللسانابن منظور، . اھلھ: الجماعة، ومعشر الرجل: المعشر - 1953
  ).مرا(نفسھ، مادة .  تشكال: ال تمتري - 1954
  ).سلم(، مادة العینالخلیل، . كأنھم تفاء لوا لھ بالسالمة. اللدیغ: السلیم - 1955
  ).عبر(، مادة أساس البالغةالزمخشري، . الباكي: المستعبر - 1956
  ).غصص(، مادة الصحاحالجوھري، . الغصة: الشجى - 1957
  ).قتر(، مادة اللسانابن منظور، . المقل: المقتر - 1958
  .وأثبتناھا من مصدر التخریج). ط(طمست في  - 1959
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   ســـلبت مـــين ملـــا ســـلفت-٤
  

  ولياليهــــا مشوســــي وبــــدوري  
   يــا عــذويل خــلّ عــين وأعــد -٥  

  
ـريي      ـد يــا ـمس   منعمــا أخبــار ـجن

  غتــاض منــها عــاذيل  وإذا مــا ا-٦  
  

  )١٩٦٠(زده غيظــا بأحاديــث الــسدير    
ـالل اهلــوى  -٧      حبــذا أخبــار أـط

  
  وزمـــان مـــر فـــيهن قـــصري    

ـت منــها بارقــا   -٨      دمــن مــا ـمش
  

  قــط إال رحــت ذا جفــن مطــري     
ــا -٩   بريـــا ترـ ـب    ومـــىت هــ

  
ــل أنفـــاس العـــبري      نـــسمة ختـج

    
  ]اتث : [ وقال يعزي): ١٣(

   يـــا أيهـــا احلـــب صـــرباً -١
  

  حتـــــرز ثنـــــاء وأجـــــرا  
  )١٩٦١( إن جـــلّ قـــدر الرزايـــا-٢  

  
  فأنـــــت أعظـــــم قـــــدرا  

   وأنــــت تــــدري يقينــــا-٣  
  

  ال شــــك فيــــه وخبـــــرا   
ـ  -٤      إن الرضـــا بقـــضاء الـــ

  
  إلـــــه ســـــرا وجهـــــرا   

   يــــصير البــــؤس نعمــــى-٥  
  

  )١٩٦٢(وجيعــــل العــــسر يــــسرا  
  ٦- أبــــشر فهــــذا ملــــم   

  
  يف حــــق مثلــــك بــــشرا    

   كفـــاك صـــربا وأعطـــى  -٧  
  

  )١٩٦٣( وزراأجـــــرا واعـــــدم   
   والــــــشك هللا فيــــــه -٨  

  
  ال شــــــك أوىل وأجــــــرى  

ـ  )١٩٦٤( إذ صار ما كـان ذخـر       -٩      الـ
  

  ـــــدنيا ألخــــراك ذخــــرا   
   كـــم انعـــم ســـابغات  -١٠  

  
  )١٩٦٥(عليــــــك هللا تتــــــرا   

   مــــستوجب بعــــضها أن -١١  
  

  يــــستوعب العمــــر شــــكرا   
   وإنّ بــــــني يــــــدينا -١٢  

  
ــــدا طريقـــــا وعـــــرا     ـغ

   وأنــــت أعلــــم حقــــا-١٣  
  

ــــــا أقـــــــول وأدرى     ـمب
   ومــــا أزيــــدك علمــــا-١٤  

  
ــــا هـــــي ذكـــــرى     وإـمن

    
                                                

رب     . روف  : والسدیر. ٣/٢٢٧،  معجم البلدان الحموي،  . نھر بالحیرة : السدیر - 1960
، ربوالیقي، . دّلي . ة   

  .١٨٣، صالغلیلشفاء الخفاجي، . ٣٧٧ص
  ).رزأ(، مادة الصحاحالجوھري، . جمع رزیئة، وھي المصیبة: الرزایا - 1961
  .٥: سورة الشرح، آیة". فإن مع العسر یسرا: "في عجز البیت اقتباس من قولھ تعالى - 1962
  ).وزر(، مادة أساس البالغةالزمخشري، . الحمل الثقیل: الوزر - 1963
  ).ذخر(، مادة اللسانابن منظور، . اختاره: من ذخر، وذخر الشيء: ذخر - 1964
  ).تترى(، مادة تھذیب اللغةاألزھري، . متتابعة: تترا - 1965
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  ]جمزوء الرجز : [ وقال يف ذم اجلماعة كلهم): ١٤(

   كــم قــد أقمــت يف الـــبال   -١
  

  د برهــــــة ويف القــــــرى   
   فمــــا وجــــدت مفلحــــاً-٢  

  
  يف النـــاس مـــن هـــذا الـــورى   

   فــــــاألمراء كلــــــهم-٣  
  

  أشـــــــحة والـــــــوزرا   
   ال يعرفـــون مـــا الـــسما  -٤  

  
  ح بينــــــهم وال القــــــرى   

   ليــــست هلــــم بــــضاعة -٥  
  

ــــــدال واملـــــــرا     إال اـجل
  


  ]الوافر : [ وقال): ١٥(
   غرامــي فيــك عــن نقــص حماشــا-١
  

  )١٩٦٦(وصــربي أضــعف األشــياء جاشــا  
   وحكمي مـذ عرفـت هـواك قـدماً       -٢  

  
  )١٩٦٧(على رغـم العـذول عليـك طاشـا          

   وجــسمي كلمــا ظهــرت وزادت -٣  
  

  صــــبابايت وأشــــواقي تالشــــى  
   وقلــيب يف يــدي وجــد قــوي  -٤  

  
  )١٩٦٨(يقلّبــه علــى البلــوى مــت شــا   

   إذا مـــات اشـــتياقاً مث قـــالوا -٥  
  

ــواك عاشـــا     بـــأنّ مماتـــه ـ  
  )١٩٦٩( عذويل وجه من أهـوى معـاش       -٦  

  
  )١٩٧٠(وقــد جعــل النــهار لنــا معاشــا   

   ويا حـادي الـسرى رفقـا سـؤاال         -٧  
  

  )١٩٧١( )حتاشـى (لديك فأنت عـن أمـري         
ـ  -٨   ـزال مـ   اء عــسى أن يرمحــوا نـ

  
ــدة عطاشـــا      بظـــل البـــان أفـئ

   وآخــذ إن وصــلت وجــلّ حظــي-٩  
  

ـرى الــوادي فراشــا       خلــدي مــن ـث
    

                                                
  :التخریج

  .٣٤٣-٣٤٢، صجواھر الكنز): ١٤(
ت  : ٢ت . یاء  : ١ت . ٢١/٣٨٢، واریخ ): ١٥(

  .ن وصلت وجد عقليوآخذ إ: ٩البیت . بنّزال ماء: ٨البیت . ھواك

 
 

  ).جیش(، مادة اللسانابن منظور، . فاظت: جاشت النفس: جاش - 1966
  ).طیش(نفسھ، مادة . عدل عنھ ولم یقصد الرمیة: طاش السھم عن الھدف: طاش - 1967
  .، وبھذه الروایة یختل الوزن، لذا أسقطناھا)على(زائدة بعد كلمة ) ید(جاءت كلمة ): ط(في  - 1968
  ).عیش(نفسھ، مادة . ش بھما یعا: المعاش - 1969
. ملتمًا للعیش: ومعاشا. ١١: سورة النبأ، آیة". وجعلنا النھار معاشا: "في عجز البیت إشارة إلى قولھ تعالى        - 1970

  ).عیش(نفسھ، مادة 
  ).ط(كذا في األصل المنتسخ  - 1971
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  ]الرجز : [ واقترح عليه شخص أن ينظم على): ١٦(

  ال تعـــذلوه إن جـــرت دموعـــه 
  

  فعنـــده حـــلّ األســـى مجيعـــه   
  :قال  

   ومــا جــرى مــن دمعــه إال الــذي-١
  

  ضـــاقت عـــن اكتنافـــه ضـــلوعه  
   فملؤها فـرط جـوى تـضيق عـن          -٢  

  
ــاع لـــو يذيعـــه      مساعـــه األـمس

  )١٩٧٢( ال حتــسبوا تعنــيفكم رائعــة -٣  
  

  مل يبــق بعــد الــبني مــا يروعــه     
   دعــوه يستــشفع بالــدمع ملــن  -٤  

  
  يهـــوى عـــسى ينفعـــه شـــفيعه   

   وإن أىب إال اجلفــــا حبيبــــه -٥  
  

  فليبـــك عمـــراً يف املـــىن تـــضييعه  
   ومربعـــا مـــؤهالً للوصـــل يف-٦  

  
ــري      وصـــال درســـت ربوعـــهـغ

ــورة مياهـــه -٧      تكـــدرت مهـج
  

  وجــــف ال مرتبعــــا ربيعــــه   
   ال ـغــرو للمهحـــور واشـــتياقه-٨  

  
  بـــاق ينـــوب قلبـــه صـــدوعه   

   إن يفــين البكــاء مــا دموعــه  -٩  
  

  )١٩٧٣(مث يفـــيض بعـــده جنيعـــه    
   وقــد درى أن املــراد وصــله  -١٠  

  
  عـــايل اجلنـــاب أبـــدا منيعـــه    

   مجالـه  )١٩٧٤( جيل عن ذكـر اللـها      -١١  
  

  إن يــــرى بنــــاظر بديعــــه و  
   فهــو بكــل مطمــع مستمــسك -١٢  

  
ـــم إىل اللقــــا نزوعــــه      وداـئ

    


  ].الوافر : [ وقال): ١٧(
   كــأنّ الــشعر يطلــبين بــدين   -١
  

  فكـــم جيفـــو علـــي ويـــستطيل   
    

  

                                                
  :التخریج

) ا(ة : ٩ت ال. ھ : رح . ١٦٤-١٦٣، صدیوان): ١٦(
  .وضعت نقاط

، صر  ي  ). زل  (شد           ٤٩١، ص جواھر الكنز ): ١٧(
  .١٣٠، صالدیوانوابن قزل، . ٣/٥٤، وفوات الوفیات، ٢١/٣٦١، والوافي بالوفیات.  ٣/١٣٨٢

 
 

  ).روع(، مادة اللسانابن منظور، . من الّروع، وھو الفزع: رائعة - 1972
  ).نجع(نفسھ، مادة . الدم: النجیع - 1973
  ).لھو(، مادة المحیط في اللغةابن عباد، . أفضل العطاء وأجزلھ: اللھا - 1974
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  ]الكامل : [ وله) ١٨ (
  )١٩٧٥( يــا صــاحيب ضــللتما فتيممــا-١
  

  سيم جرعــاء احلمــىهــذا النــسيم نــ  
   فلقـد حتمــل مـن ريــاض املــنحىن  -٢  

  
  عرفــا عرفــت بــه الطريــق األقومــا    

   وإذا دنــا بكــم املــسري ملعهــد  -٣  
  

ـضر الــدمى     ـار ـخم ـر األـ   )١٩٧٦(متفـج
   األحبـة واقـرءا    )١٩٧٧( فاستقبال حـرم   -٤  

  
  عـــين التحيـــة ســـاجدين وســـلّما  

   فـىت  )١٩٧٨( قوال تركنـا يف عراصـكم      -٥  
  

  غرمـــايبلـــى وينـــشد مـــستهاما م  
   يا ساكين أعلى احملـصب مـن مـىن         -٦  

  
  )١٩٧٩(ما حلية الـصادي أضـر بـه الظمـا           

ـال ميعــاد التالقــي باللقــا-٧      قــد ـط
  

ـشى أنــه يقــضى ومــا        بكــم وـخي
   فلعل هذا الـسخط ينـسخ بالرضـى        -٨  

  
ـب أن يتنعمــا        وعــسى شــقي احلـ

    
  ]اتث : [ وقال): ١٩(

   يــــا صــــاحيب ومحيمــــي-١
  

  ميخــــذ يف احلــــديث القــــد   
ـضى  -٢      حـــديث عـــيش تقــ

  
  )١٩٨٠(بوصــــل ـظـــيب الــــصرمي  

   وارحــــم شــــقائي هلــــذا-٣  
  

  مــــن بعــــد ذاك النعــــيم    
ـــزع داري-٤      أصــــبحت ال اـجل

  
  وال احلبيـــــــب نـــــــدميي  

   وهــــــذه دار اهلــــــوى-٥  
  

ــسمي الـــرميم     )١٩٨١(أضـــحت كـج
   تـــــشكو وأبكـــــي ألين -٦  

  
  أقـــــــول بـــــــاملفهوم   

   ناشـــــدتك اهللا دعـــــين  -٧  
  

  يـــا صـــاح بـــني الرســـوم     
ـطّ أعبــــاء دمعــــي-٨      أحـــ

  
  فيهــــا وأشــــكو مهــــومي    

   باملــــصلى)١٩٨٢( وشــــادن-٩  
  

  وبـــــــالفؤاد مقـــــــيم   
                                                  

  ).یمم(، مادة الصحاحالجوھري، . اقصدا: تیمما - 1975
  ).دمي(، مادة اللسانابن منظور، . جمع دمیة، وھي الصورة: الّدمى - 1976
  .م مكةحر: حرم األحبة - 1977
صبیان      : عراص - 1978
  ).عرص(، مادة تاج العروسالزبیدي، . فیھا

  ).ظما(، مادة اللسانابن منظور، . ذبول الشفة من العطش: الظما - 1979
  .٣/٤٥٩، انمعجم البلدالحموي، . موضع بعینھ أو واد بالیمن: الصریم - 1980
  ).رمم(، مادة اللسانابن منظور، . العظام البالیة: مثل الّرمة، والّرمة: الرمیم - 1981
  ).شدن(نفسھ، مادة . ولد الظبیة: الشادن - 1982
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ـــور دمعــــي فــــداء-١٠    منـث
  

ـــــــره املنظــــــــوم     لثـغ
   وســــقم أجفانــــه قــــد-١١  

  
ـــــسمي الــــــسقيم      وة ـجل

   شـــكوت حـــايل إليـــه  -١٢  
  

  شــــــــكاية لعلــــــــيم  
    

  ]الكامل : [ وقال): ٢٠(
ـح الفــراق ســقيم-١    اـجلـسم مــذ صـ
  

  خــرس الــتالق كلــيم والقلــب مــذ   
  )١٩٨٣( والعــني عــني بالبكــاء قرـحيـة-٢  

  
  )١٩٨٤(والعــيش عــيش مــذ نأيــت ذمــيم  

  )١٩٨٥( يا راقداً طـريف عليـه مـسهد        -٣  
  

   وجــدي عليــه مقــيم)١٩٨٦(يــا ظاعنــاً  
   مايل سوى بـيض الـدموع ومحرهـا        -٤  

  
ـرمي)١٩٨٧(نقــد   ـرام ـغ ـري الـغ   )١٩٨٨( وال ـغ

    
  ]الطويل : [ وقال يف مليح امسه علي): ٢١(

  هللا أشــكو مــن علــي فإنــه  إىل ا-١
  

  شــرحت لــه وجــدي وفــرط تــأملي   
ـري بــيين وبينــه  -٢      وأحــوجين للـغ

  
  وحيتــاج مــن يهــوى عليــاً لــسلّم    

    


  ]دوبيت : [ وقال): ٢٢(
   بــاهللا عليــك يــا مميــل البــان  -١
  

  )١٩٨٩(إن جزت كذا عـرج علـى نعمـان          
   واخصص بسالمي بانـه فيـك وقـل        -٢  

  
   صـدا العطـشان؟    )١٩٩٠(يف نقـع  ما احليلة     

  ]الرمل : [  ملا عاده يف مرضه)١٩٩١(الفقيه شرف الدين): ٢٣(  
ـتين-١    يــا عظــيم القــدر قــد أخلـج
  

ــت مكـــاين     لعظـــيم الـــرب إذ جـئ
  

                                                
  :التخریج

  .٤، قمراتع الغزالن ):٢١(
  .واخصص بسالمي بانة: ٢البیت . ٣٠٨، صدیوان الدوبیت. ١٦١، صمختار الدیوان): ٢٢(

 
 

  ).قرح(، مادة اللسانابن منظور، . من القرح، وھو الجرح: قریحة - 1983
  ).ذمم(نفسھ، مادة . مكروه: ذمیم - 1984
  ).سھد(، مادة أساس البالغةالزمخشري، . قلیل النوم: مسھد - 1985
  ).ظعن(، مادة اللسانأظاعن أنت أم مقیم؟ ابن منظور، : ضد المقیم، ویقال: الظاعن - 1986
  ).نقد(، مادة  العینالخلیل،. كھا إنسانًا وأخذھاتمییز الدراھم وإعطاؤ: النقد - 1987
  ).غرم(، مادة اللسانابن منظور، . الذي لھ الدین والذي علیھ الدین جمیعًا: الغریم - 1988
  .٥٧٧، ص المعطارالروضالحمیري، . وادي عرفة دونھا إلى منى: نعمان - 1989
  ).نقع(، مادة الصحاحالجوھري، . سّكنھ: نقع الماء العطش: نقع - 1990
  .من ھذا الدیوان( ) عمر بن الفارض، ومرت ترجمتھ في الصفحة : الفقیھ شرف الدین - 1991
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   أنــت كالغيــث علــى عزتــه   -٢
  

ــرى قـــاص وداين   ــرا كـــل ـث   زاـئ
ـري ســاقياً   -٣      زكمــا البحــر ـجي

  
ـزه واجلريـــان    ــرى مـــع عــ   للـث

  )١٩٩٢(مـوىل بغتـة    زرتين يـا خـري       -٤  
  

  فــسما قــدري ال شــك وشــاين      
   وعــال بعــضي علــى بعــض فكــم-٥  

  
ـل مــا فيــه فــؤادي للــساين         ـمت

   رمـــت أن أظهـــر ودي فـــيكم-٦  
  

 ....................................لكــم  

   يـا حافظـه    )١٩٩٤( يا مقـيم الـشرع     -٧  )١٩٩٣(
  

  دمـــت حمفـــوظ بآيـــات القـــرآن  
   أنت صـايف القلـب والفكـر معـاً         -٨  

  
   العلـــم وحمفـــوظ اجلنـــانواســـع  

   خملــص النيــة مــأمون الــسطا  -٩  
  

  نافـــذ اهلمـــة مـــسعود الزمـــان   
   تــابع ســرية صــحب املــصطفى-١٠  

  
ـاين     )١٩٩٥(صــاحب القــرآن والــسبع املـث

ــوه-١١      صـــلوات اهللا تـــسري ـحن
  

  )١٩٩٦(دائمــات مــا أقــام الفرقــدان    
   سيدي يـا شـرف الـدين ومـن         -١٢  

  
  )١٩٩٧(بـــشره دون ســـناه القمـــران   

  أفعالـــك هللا فـــال  أنـــت -١٣  
  

ـرو أن عــدت فقــريا ذا هــوان      )١٩٩٨(ـغ
   ال عــداك اخلــري والتوفيــق يــا -١٤  

  
  عمـــر اخلـــري اـــازى باجلنـــان   

  ]الوافر : [ وقال): ٢٤(  
   زمــان الــورد أعــالم الزمــان  -١
  

  )١٩٩٩(وروح الــراح راحــة كــل عــان   
        

  
  
  
  

                                                
  :التخریج

  .١/٣٥٦، بدائع الزھور. ٢٣٧، صحلبة الكمیت ):٢٤(

 
  

  ).بغت(، مادة اللسانابن منظور، : فجأة: بغتة - 1992
  ).ط(طمست في  - 1993
  ).شرع (، مادةتاج العروسالزبیدي، . نھج الطریق الواضح: الشرع - 1994
ة  : السبع المثاني  - 1995

  ).سبع(، مادة اللسانابن منظور، . واألنفال سورة واحدة، ولھذا لم یفصل بینھما في المصحف بالبسملة
. شاكل ل ب : دان - 1996

  .٨٦، صجنى جنتینالمحبي، 
  ).قمر(، مادة تاج العروسالشمس والقمر، الزبیدي، : القمران - 1997
  ).ھون(، مادة اللسانابن منظور، . نقیض العز: الھوان - 1998
  ).عنا(نفسھ، مادة . خاضع: عان - 1999
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  ]الرمل : [ وقال): ١(

  )٢٠٠٠(نفـاس اجلنـوب    بعثت يف طي أ    -١
  

  )٢٠٠٣( الكثيب )٢٠٠٢( لنعمان )٢٠٠١(لني عطفيها   
    


  ]الكامل : [ وقال ): ٢(
   مــن مبلــغ عــين كــرمي حتــييت -١
  

  قــومي جبرعــاء العــذيب وجــرييت    
   الــذاهبني وال اعتــراض علــيهم -٢  

  
  حبـــشاشيت واملـــذهبني بقـــييت    

   قوم طوال الـدهر أشـهدهم معـي        -٣  
  

  واحــرييتوهــم بــأعلى حــاجر     
ـاهلم وإىل لذيـــ-٤      أصــبو لعــز ـمج

  
  ـذ وصـاهلم يـا بعـد مرمـى صـبويت            )م(

   وأصد عنهم حيث كـان مـرادهم       -٥  
  

  بعــدي وكلــي نظــرة املتلفــت     
   قالوا دالالً حني قلـت مـن اجلفـا         -٦  

  
  قــد مــت فحييــت اذ قــالوا مــت    

   من يل ـم والـدار غـري بعيـدة          -٧  
  

  )٢٠٠٤(من دارهم والـشمل غـري مـشتت         

  مطــاليب بالــصرب والــسلوان مــا أ-٨  
  

  ت لك البقـا صـربي اجلميـل وسـلويت           )م(
   إين ملــي بــالغرام ولــيس يل  -٩  

  
ـة   ٢٠٠٥(بالبــصر عــن أحبابنــا مــن ذمـ(  

   أعلــم بــأين يف حمبتــهم فــىت -١٠  
  

  ما حـال عـن عهـد الغـرام ومـسافيت            
   قد بان وجدي ذلك الوجد الـذي       -١١  

  
  ..تدرونــه وصــبابيت تلــك الــيت     

  م كلفـي القـدمي وال وىف       ما خا  -١٢  
  

  صـــربي ومل تبعـــدهم أمنـــييت    
   إن شئت تعرف صنعة احلب الـيت       -١٣  

  
  صــحت بــه حــايل وحالــة صــحيت   

                                                  
  :التخریج

  .٢/١٤، ذیل وفیات األعیان): ١(
  .١٩٥-١٩٤ق/٧، ود الجمانعق): ٢(

 
  

 ).جنب(، مادة اللسانابن منظور، . ریح تخالف الشمال تأتي عن یمین القبلة: الجنوب - 2000
 ).عطف(، مادة اللسانابن منظور، . جانباه: عطفا كل شيء: عطفیھا - 2001
 .٥٧٧، الروض المعطارالحمیري، . وادي عرفة دونھا إلى منى: نعمان - 2002
 ).كثب(، مادة  اللسانابن منظور،. واحدودب من الرمل، وھي تالل الرملما اجتمع : الكثیب - 2003
  ]الكامل :[ ھذا البیت صدى لبیت الشریف الرضي - 2004

  دة  
  

  ل  
 .٢٢٣، صالدیوانالشریف الرضي،   

  ).ذمم(، مادة  القاموسالفیروز آبادي،. العھد: الذمة - 2005
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   فانظر ألمحـر أدمعـي وألصـفر       -١٤
  

ـيت      )٢٠٠٦(مــن وجــنيت وألبــيض يف ملـّ
   واعلم علوم الوجد من حايل وخـذ       -١٥  

  
ـرام وأهلــه مــن ســرييت       خــرب الـغ

ـثري فيقــل إن نــسبوا إيلّ -١٦      كـ
  

  أن تقــاس بعــزيت )٢٠٠٧(وتــذل عــزة  
  


  ]الكامل :[ وقال): ٣ (
   أتــرى علــى بعــد املــزار أحــبيت -١
  

ــي عنـــهم ال أبـــرح   يـــدرون أنـ  
   وبــأنين أعطيــت قلــيب كلــه   -٢  

  
  هلـــواهم إن كـــان قلـــيب يـــصلح  

   وجدي ـم مـا ينقـضي وصـبابيت         -٣  
  

  مــا تنتــهي وتــشوقي مــا يــربح     
ـ -٤   ـل  ومكــان حبـ هم بقلــيب أهـ  

  
ــح      لـــسواهم يومـــاً بـــه ال ألـمس

    
  ]دوبيت :[ وقال): ٤(

  ودمعي املسفوح  )٢٠٠٨ ()خذ من سقمي   (-١
  

   أسـى يغـين عـن التـصريح         )٢٠٠٩(تعريض  
   بــانوا فبقــاي بعــدما بــانوا   -٢  

  
   كبقــاء اـجلـسم بعــد الــروح)٢٠١٠(عــين  

  


  ]اخلفيف :[ وقال): ٥(
  دي خربوهــا بــاهللا يــا عــوا  -١
  

  ال بليــــتم بــــاهلجر واإلبعــــاد   
ـريح-٢   ـل مــا علمــتم ـط    أنــين مـث

  
  فــوق فــرش الــضنا ضــجيع الــسهاد  

ـم كــأن دمــوعي  -٣      قلــق داـئ
  

  )٢٠١١(يف وســادي أنــبنت شــوك القتــاد  

  
                                                

  :ریجالتخ
  .١٩٦، قدیوان الفصحاء): ٣(
  .٣٠٨، صدیوان الدوبیت): ٤(
  .١٦١ق/١٨، مسالك األبصار): ٥(

 
  

 ).لمم(، مادة الصحاحالجوھري، . الشعر یجاوز شحمة األذن، والجمع لمم ولمام:  اللّمة- 2006
. ا شبی             :  عّزة - 2007

 ).٥٠٨-١/٥٠٧، الشعر والشعراءوالدینوري، . ٩/٢٤، األغانياألصبھاني، : انظر(
 .، وأثبتناھا من مصدري التخریج)ط( طمست في - 2008
 ).عرض(، مادة اللسانابن منظور، . خالف التصریح:  التعریض- 2009
 .ن والمعنى من مصدري التخریجالوزعن، وبھذه الروایة یختل الوزن والمعنى، لذا أثبتنا ما یقیم ): ط( في - 2010
 ).قتد(نفسھ، مادة . شجر لھ شوك:  القتاد- 2011
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   أطبــق اجلفــن ال لنــوم ولكــن  -٤
  

  ألقــى خيــاالً مــن طيفهــا ورقــادي   
   فلعــل احلبيــب يرضــي قيــامي -٥  

  
  حبقـــوق اهلـــوى وحفـــظ ودادي   

   حربا مـن مجاهلـا ولـه الرحــ         -٦  
  

   )٢٠١٣( بادي )٢٠١٢ ()جار(ب غدا مانعا وقد       )م(
   لنعــيم اهلــوى هــداين فهــال  -٧  

  
  لنعــيم الوصــال يل كــان هــادي     

  )٢٠١٥(باللوى عن سعاد  )٢٠١٤( يا مسريي-٨  

  
  حـــدثا مث حـــدثا عـــن ســـعاد  

  )٢٠١٦( وإذا مــا مللتمــا فــذراين -٩  

  
ـب رشــادي        وعــذويل الــذي ـحي

  ث املعــاد منــها وعنــها فاحلــدي-١٠  
  

ــل الوصـــال املعـــاد     مـــستلذ مـث
ـال -١١   ـري ـمج    قــسماً صــادقاً بـغ

  
ـز ودادي        مــن عزيــز اجلمــال عـ

   ال كــال غريهــا بعــيين ومسعــي-١٢  
  

  وفــؤادي  )٢٠١٨(ومنطقــي  )٢٠١٧(وجنــاين  
   ولــئن فــاتين مــرادي منــها -١٣  

  
  برضـــاها فلـــم يفـــتين مـــرادي  

   كتب احلـسن يف فؤادهـا عهــ        -١٤  
  

ـ  )م(   )٢٠١٩(رام بنــوره يف الــسوادـــد ـغ

    
  ]الطويل :[ وقال): ٦(

   كلفت ببـدر مبـادي الـدجى بـدا         -١
  

  فعاد لنـا ضـوء الـصباح كمـا بـدا             
   وحجب عنـا حـسنه نـور حـسنه         -٢  

  
  فمن ذلـك احلـسن ضـاللة واهلـدى          

   وماهو بـاحملجوب عـن ذي صـبابة        -٣  
  

  )٢٠٢٠(إذا مل يكن طرف الـصبابة أرمـدا         

  مقيـــدا والتـــك إال اجلمـــال -٤  
  

  ولكنــه لــيس اجلمــال املقيــدا     
                                                  

  :التخریج
). ٢و ١: (ان٣/٤٢٠، ات ). ٢و ١: (ان٣٧٧-٢١/٣٧٦، واریخ ): ٦(

، ورد ٥/٣٩٣، بذھ. درًا: ١ت ). ٣-١: (ات٢٩١، قان 
  ).٢و ١: (البیتان

 
 

 ).بدا(نفسھ، مادة : جاد، وھذا تصحیف، لذا أثبتنا ما یقتضیھ المعنى من): ط( في - 2012
و  : فإن جار البادي یتحول، والبادي    : یقال:  جار بادي  - 2013

 .نفسھ والمادة نفسھا.  ویروى النادي بالنونغیر مقیم في موضعھ بخالف جار المقام في المدن،
 ).سمر(نفسھ، مادة . المسامر: السمیر - 2014
 .اسم فتاة أحبھا الشاعر: سعاد - 2015
 ).وذر(نفسھ، مادة . دعاني: ذراني - 2016
 ).جنن(، مادة  اللسان،ابن منظور. القلب الستتاره في الصدر: الجنان - 2017
 ).نطق(نفسھ، مادة . الكالم: المنطق - 2018
 ).سود(نفسھ، مادة . دمھ: سواد القلب، حبتھ، وقیل: السواد - 2019
 ]الطویل : [ یالحظ في عجز ھذا البیت تأثر الشاعر بصدر بیت ابن الكیزاني - 2020

  سھدا  
  

  دعوى     
  .١٢/٣٢، )قسم شعراء مصر(، ریدة القصر وجریدة العصرخالعماد األصفھاني،   

 ).رمد(، مادة اللسانابن منظور، . وجع العین وانتفاخھا: والّرمد
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   فما الندب إال واجب القلب حاضر الـ       -٥
  

  غرام مبـاح الـنفس ال يكـره الـردى           )م(
   ومن مل يزل يف احلب نعـت ضـمريه         -٦  

  
  بظـاهر وصــف احلـال منــه مؤكــدا    

   ويريوي حديث الوجد عن سـر قلبـه        -٧  
  

  )٢٠٢١(مبتصل من مرسل الـدمع مـسندا        
  ار صــبابيت فيــا عــاذيل دعــين ونــ-٨  

  
  )٢٠٢٢(عليه فإين قد وجدت ـا هـدى         

   وهاك يـدي إين علـى تـرك حبـه          -٩  
  

  )٢٠٢٣(مدى الدهر ال أعطيك يا عاذيل يدا        
   فما العـيش إال أن أبيـت مواصـال         -١٠  ٢٠٢٤

  
  )٥(لبدري أو يف حـب بـدري مـسهد          

  اهلـوى اســتلذها  )٢٠٢٥( وإن تبـاريح -١١  
  

  ويقــبح عنــدي فيــه أن أجتلــدا     
  )٢٠٢٦(ذا أنت مـصطلى  فيا نار قليب حب    -١٢  

  
  ويا دمـع عـيين حبـذا أنـت مـوردا            

   ويا سقمي يف احلب أهـالً ومرحبـا        -١٣  
  

  ويا صـحة الـسلوان شـأنك والعـدا          
   فلست أرى عن ملـة احلـب مـائالً     -١٤  

 
  وكيــف ونــور العامريــة قــد هــدى  

ـد مجاهلــا  -١٥      بــدا بفنــون ال ـحي
  

  وما ينتـهي التعـداد فيهـا إىل مـدى           
  كمــال مجاهلــا ويوعــدين منــها -١٦  

  
  األنفـاس أن يتجـددا     )٢٠٢٧(على مـدد    

   فما زلت مشتاقاً مع الوصـل كلمـا        -١٧  
  

  ويف موعــد للوصــل وافيــت موعــدا  
   يرى حسنها قليب فـإن رام وصـفه         -١٨  

  
  لـــساين ولـــو أين لبيـــد تبلـــدا  

   ويل حيثما وجهت وجهـي عبـادة       -١٩  
  

  معبـدا  )٢٠٢٨(برؤيتها حىت غـدا احلـان       
                                                  

  :)١٤-٨(تخریج أبیات 
وردت . ٤٢١-٣/٤٢٠، فوات الوفیات. قد بدا: ١٤البیت  ). ١٤-٨: (، وردت األبیات  ٢١/٣٧٧،  عیون التواریخ  =

، ذھب ذرات). ١٣-١٢و ١٠-٨: (ات. ٢٩١، قان ). ١٣-١٢و ١٠-٨: (ات
اریخ    . دا : ١٤البیت . فیا حبذا نار لقلبي تصطلى  : ١٢البیت). ١٤-١٢: (وردت األبیات . ٥/٣٩٣

. د     : ١٨البیت ). ٢٤-٢٣و ٢١-٢٠و ١٨: (وردت األبیات. ٣٢٠، ص ابن الجزري 
وردت . ٢٤٥)/٦٩٠-٦٨١(ات   سالمتاریخ اإل. وطرفا تبث الوجد في الناس لحظھ فتونا  : ٢١البیت  
  .أعطیت أھل الھوى وعدا: ٢٤البیت . وطرفا بث الوجد: ٢١البیت ). ٢٤-٤: (األبیات

 
 

 .٢٢، البیت ٤٨: یالحظ تكرار الشاعر لھذا البیت، فقد جاء في القصیدة - 2021
ل ألھلھ أمكثوا إني آنست نارًا لعلي آتیكم منھا بقبس أو إذا رأى نارًا فقا: "في ھذا البیت إشارة إلى قولھ تعالى حكایة عن موسى - 2022

 .١٠: طھ، آیة: سورة". أجد على النار ھدى
 ]المتقارب : [ تضمین باإلشارة من قول ابن سبط التعاویذي - 2023

  ا 
  

  ح   
 .٩٦، صالدیوانابن سبط التعاویذي،   

  ]الطویل : [ ن الولیدھذا البیت صدى لبیت مسلم ب -٥
  دا  

  
  ل       

 .٤٤، صالدیوانبن الولید، مسلم   
 ).برح(، مادة اللسانتوھجھ، ابن منظور، : تباریح الھوى - 2025
 ).صلى(نفسھ، مادة . مایلقى بھ النار إذا اصطالھا: مصطلى الرجل - 2026
 ).مدد(، مادة أساس البالغة الزمخشري، .على طول: على مدد - 2027
: ر . ـ ١٢٦نة         : د       : ألحان - 2028

 .٧/٢٦٤، األعالم
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  )٢٠٢٩(ع قدا مهفهفا  حلت يل غداة اجلز    -٢٠
  

  وجيــدا غزاليــا وخــدا مــوردا     
   وظرفا يبث الوجد يف النـاس حلظـه        -٢١  

  
  )٢٠٣٠(فنونا وكل منه يف الـسكر عربـدا         

  مـن حلاظهـا    )٢٠٣١( تبوأ طريف حانة   -٢٢  
  

ـذ احلــان     احمللــق مــسجدا كمــا اـخت
  بيعة) ٢٠٣٢ ()فكم حزت فيها للخالفة    (-٢٣  

  
  وكــم زرت فيهــا للمالحــة مــشهدا  

  حلب أن أنسى عهـوداً قدميـة      أىب ا  [ -٢٤  
  

  )٢٠٣٣ (]على حفظها أعطيت أهل اهلوى يدا  

    
  ]جمزوء الكامل : [ وقال): ٧(

ـد   -١ ـري أهيــل ـجن    إن كــان ـغ
  

ــت قـــصدي     قـــصدي فـــال بلّـغ
ـري هــم  -٢   ـسن ـغ    أو كــان ـحي

  
  عنـــدي فـــال أهلمـــت رشـــدي  

   أوىل بـــــود أن يكـــــو  -٣  
  

  ن مــــــوفراً ألهيــــــل ودي  )م(
   ولـــو أنّ حـــسن ســـواهم -٤  

  
  سن أبـــاه كـــرمي عهـــديحـــ  

   بــــيين وبــــني أحــــبيت-٥  
  

  عهـــد ود )٢٠٣٤(بلـــوى احملـــصب  
   ومواصـــــالت بالـغــــضا-٦  

  
ــرن كـــل نـــوى وصـــد      كفـّ

   لــــوال بقيــــة لــــذّة -٧  
  

ـد         مــن طيــب عــيش مــر رـغ
   مل أبــــق حيــــا بعــــدما-٨  

  
  رحــل اخللــيط وعــدت وحــدي     

   قـــسماً بـــسالف عيـــشة -٩  
  

ــد     عـــذبت علـــى عـــذبات ـجن
   )٢٠٣٥( ال قـــر دون حمجــــر -١٠  

  
  وأهليـــه وجـــدي وحجـــري    

   أتـــرى تـــراح مطـــييت  -١١  
  

  وأراح مــــن حــــل وعقــــد   
   )٢٠٣٧(عـــاجل )٢٠٣٦( وحتــل دارة -١٢  

  
   )٢٠٣٨(وأحـــــل دارة دار هنـــــد  

   ويبـــل حـــر جـــواحني  -١٣  
  

  مـــن مـــاء كاظمـــة بـــربد    
                                                  

  :التخریج
  .وجدي ومجدي: ١٠البیت . ١٦٢ق/١٨، مسالك األبصار): ٧(

 
  

 ).ھفف(، مادة اللساننظور، ابن م. خصرا دقیقًا: قدا مھفھفا - 2029
 ).عربد(نفسھ، مادة . یؤذي ندیمھ في سكره: رجل معربد - 2030
 ).حون(نفسھ، مادة . موضع بیع الخمر: الحانة - 2031
 .، وأثبتناھا من مصدري التخریج)ط(طمست ھذه العبارة في  - 2032
 .ھذا البیت زیادة من مصدري التخریج - 2033
 .٥/٧٤، معجم البلدانالحموي، . ، وھو إلى منى أقرب، وھو بطحاء مكةموضع فیما بین مكة ومنى: المحّصب - 2034
 .٥/٧٢نفسھ، . موضع في أقبال الحجاز: محّجر - 2035
 ).دور(، مادة اللسانابن منظور، . كل أرض واسعة بین جبال: الدارة - 2036
م  وي،  . ا   رمال بین فید والقریات ینزلھا بنو بحتر من طيء، وھي متصلة بالثعلبیة على طر   : عالج - 2037
 .٤/٧٨، البلدان
 ).ھند(، مادة  اللسانابن منظور،. موضع في شعر زھیر: ھند - 2038
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   ويـــريح عاطفـــة الرضـــا -١٤
  

ــر وبعـــد     ذا القلـــب مـــن هـج
   وتقــــر آمــــايل الــــيت-١٥  

  
  مـــا زلـــن يف تعـــب وكـــد    

   )٢٠٤١(الصبا )٢٠٤٠(سارية )٢٠٣٩(عري وأ -١٦  
  

  بـــردي )٢٠٤٢(وأجـــر بـــالعلمني   
  ]الوافر : [ وقال): ٨(  

   مقــام الــصاحل امللــك الــسعيد  -١
  

  حكــى يف احلــسن جنــات اخللــود    
ـى  -٢   وطلعــة وجهــه أســىن وأـ   

  
  )٢٠٤٣(مــن البــدر املواصــل للــسعود    

   حتجــب مــدة عنــا حبمـــى   -٣  
  

  محــــاه اهللا منــــها بالعبيــــد    
  ى لتــؤذي ومــا جــاءت لــه احلمــ-٤  

  
  ولكنـــه ترجتيـــه مـــع الوفـــود   

  عنــها )٢٠٤٤( ولــوال جــوده واحللــم-٥  
  

  لـــردت عنـــه بالبـــأس الـــشديد  
   وهــا قــد ردهــا الــرمحن عنــه -٦  

  
  وقـــال هلـــا دعيـــه وال تعـــودي  

   وكنت نـذرت نـذراً يـوم يـشفى         -٧  
  

  فكيــف وفــاء نــذري وهــو عيــدي   
   أدام اهللا صـــــحته عزيـــــزاً-٨  

  
ـز مــشيد       )٢٠٤٥(عظــيم امللــك يف عـ

   تــدين مللكــه األمــالك طوعــاً  -٩  
  

  وتنـــصره املالئـــك يف اجلنـــود    
   فكــم وجــد عليــه بنــا جديــد-١٠  

  
  وكــم شــوق إليــه بنــا شــديد      

  ]البسيط : [ انتقل من مرتله إىل غريه): ٩(  
   يــا مــرتالً طاملــا اســتوطنته زمنــا-١
  

ـدودا     ـل نعيمــي فيــه ـمم   وكــان ـظ
   لــئن قــضى اهللا أين عنــك مرحتــل-٢  

  
  ء لــيس مــردودا إىل ســواك قــضا   

  
                                                

  :التخریج
  .٢٩١، قعقود الجمان): ٨(
  .٢٩٢-٢٩١، قعقود الجمان): ٩(

 
  

 ).عور(، مادة  اللسانابن منظور،. أطیع: أعیر - 2039
 )سرا(دة نفسھ، ما. السحابة تمطر لیًال: الساریة - 2040
ریح معروفة تقابل الّدبور، وتزعم العرب أن الدبور تزعج السحاب وتشخصھ في الھواء ثم تسوقھ، فإذا عال كشفت عنھ : الصبا - 2041

سھ،     : واستقبلتھ الصبا فوّزع بعضھ على بعض حتى یصیر كسفا واحدًا، والصبا أیضًا ریح تستقبل البیت، قیل  
 ).صبا(مادة 
، جنى الجنتینالمحبي، . جبل فرد في شرقي الحاجر یقال لھ أبان،وجبل بني الصادر یواجھ القنوان تلقاء الحاجر: جبالن: العلمان - 2042
 .٨٠ص

ازل  : سعود النجوم، وھي الكواكب التي یقال لكل واحد منھا سعد، وھي عشرة أنجم كل واحد منھا سعد : السعود - 2043
 )سعد(، اللسانابن منظور، . ، وستة ال ینزل بھاینزل بھا القمر

 ).حلم(نفسھ، مادة. األناة والعقل: الحلم - 2044
  ).شید(، مادة أساس البالغةالزمخشري، . عال ومرتفع: مشید - 2045
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  منقطـع  )٢٠٤٦( فما حنـيين إىل ناديـك      -٣
  

  كـال، وال عهـد عيــشي فيـك جمحــودا     
  



  ]الكامل :[ وقال): ١٠ (
   خــذ مــن حــديث أنــيين املتــواتر-١
  

  ضــمائري  )٢٠٤٧(نــدب الفــؤاد ـمبـا ـجتـن  
   وافهم فمنهم مـضمري قـد أعربـت        -٢  

  
  عنـــه إشـــارات الـــسقام الظـــاهر  

  يثك يـا عـذول فـإن يف        وأعد حـد   -٣  
  

  )٢٠٤٨(أثنــاء عــذلك مــا يــسر ســرائري  
  )٢٠٤٩( وإذا أتيت مـن املـالم بفـاطر        -٤  

  
  )٢٠٥٠(كفرت مـن ذكـر احلبيـب بغـافر          

   فالعــذل ليــل تنجلــي ظلمــاؤه  -٥  
  

  مــن ذكـــر فيــه ببـــدر زاهـــر    
   وأمـــرتين بـــسلوه وبتركـــه -٦  

  
ـائع يــا آمــري      حاشــاك مــا أنــا ـط

   وأعـد فلـست أطيـق عنـه تــصربا    -٧  
  

  إذا مـــا كـــان أجـــر الـــصابرإال   
ـريه )٢٠٥١(  .............-٨     عــذلك ـغ

  
ـادري      يــا عــاذيل وعلــى احلقيقــة ـغ

  جبمالـــــــه)٢٠٥٢(  ...........-٩  
  

ـــه أو حــــائر   أو والــــه يف حبـ  
   يف كل قلـب منـه معـىن يقتـضي          -١٠  

  
  فيــه لــه شــغفا وحنــة ذاكــر      

  نفــور صــائد ألبابنــا)٢٠٥٣(  رشــأ-١١  
  

ـب لــصيد النــافر       وعقولنــا فــا عـج
   يسطو علـى ضـعفي وذيل دائمـا        -١٢  

  
  مــن ضــعف جفنيــه يعــز حاضــر    

   يدع الدجى صـبحا ضـياء جبينـه        -١٣  
  

  والـــصبح لـــيالً بالـــسناء البـــاهر  
   فتــراه ـمشـساً يف الــدجى أبــصارنا-١٤  

  
  بــدراً يف الــضحى ببــصائر )٢٠٥٤(وتــراه  

   واحــر أحــشائي لــشهر بــارد -١٥  
  

  )٢٠٥٥(يف فيــه حيميــه بلحــظ فــاتر     
  

                                                
  :التخریج

  .٢٤٥-٢٤٤)/ ھـ٦٩٠-٦٨١، حوادث ووفیات(، تاریخ اإلسالم): ١٠(

 
 

 ).ندي(، مادة اللسانابن منظور، . وال یسمى نادیًا حتى یكون فیھ أھلھالمجلس یندو إلیھ من حوالیھ، : النادي -2046
 ).جنن(، مادة اللسانابن منظور، . من جّن أي ستر: تجّن -2047
 ).سرر(نفسھ، مادة . جمع سریرة، وھي السر الذي یكتم: السرائر -2048
 ).فطر(، مادة العینالخلیل، . لخلق، أي خلقھما: من فطر أي خلق، وفطر اهللا: اسم سورة من سور القرآن الكریم، وفاطر: فاطر -2049
 ).غفر(، مادة تاج العروسالزبیدي، . من صفات اهللا تعالى: اسم سورة من سور القرآن الكریم، والغافر: غافر -2050
 ).ط(طمست في  -2051
 ).ط(طمست في  -2052
 ).رشأ(، مادة العباب الزاخرالصاغاني، . ولد الظبیة الذي قد تحرك ومشى: الرشأ -2053
 .، وبھذه الروایة یختل وزن البیت، لذا أثبتنا ما یقیم الوزن)ط(كذا في نسخة  -2054
 ).فتر(، مادة اللسانابن منظور، . فیھ فتور وسجو لیس بحاد النظر: طرف فاتر -2055
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  ين ونـام مهنـأ     حجر الكـرى عـ     -١٦
  

  فلهـــذا أحـــن إىل ليـــايل حـــاجر  
   وأحب سفك دمـي فمـا عارضـته        -١٧  

  
  )٢٠٥٦(يف ملكـــه وأعنتـــه مبحـــاجري  

   يا مـانعي طيـب الرقـاد جـره         -١٨  
  

  كــن مــا نعيــه إذا رضــيت وهــاجري  
ـراً-١٩      إن مل أمن وعــدمت طيفــك زاـئ

  
  فــسمري ذكــراك يف املنــام مــسامري    

    
  ]لكامل ا: [ وقال يرثي بعض أهله): ١١(

ـز فأقــصر-١    يــا آمــري بالــصرب عـ
  

  بــان اخللــيط فــالت حــني تــصرب    
 ...صرب الفـىت   )٢٠٥٧ (.. إن كان حيمد   -٢  

)٢٠٥٨(   
  كــري علــي مل مل تــصرب )٢٠٥٩ (...فعـــ  

   أو كــان صــرب مــا يــذم فإنــه -٣  
  

  لــو كــان صــربي عــن أهيــل حمجــر  
   رحلو سـحريا مـسرعني فلـيس يل       -٤  

  
  )٢٠٦٠(من بعـد عهـد بالـصباح املـسفر          

   كانوا الضياء فال تـسل عـن والـه         -٥  
  

  حــريان يف ظلــم الفــراق معثــر     
   ووصــاهلم روح احليــاة عدمتــه -٦  

  
  فـــارحم حيـــايت ميتـــا مل يقـــرب  

   وارمحتــا لــشملنا لعبــت بــه  -٧  
  

  أيدي النـوى لعـب الـدموع مبحجـري          
ـنين-٨      وملعهــد األنــس الــذي مل تـغ

  
  عـن حـسن ذاك اجلـوهر       )٢٠٦١(أصدافه  

  )٢٠٦٢(ما القضيب مبائس   هو ذاك لكن     -٩  
  

  واحـــسرتاه وال اهلـــالل بـــنري    
   ولظل وصل مـن قـضيب نـاعم        -١٠  

  
  كــاس ردا ورق الــشباب األخــضر    

   ببديع أنـواع املالحـة مـشرف       -١١  
  

  جبميــع أنــواع الفــصاحة مثمــر     
   ليـــث إذا ناديتـــه مللمـــة -١٢  

  
  )٢٠٦٤(صبوت منه جبـؤذر    )٢٠٦٣(وإذا صبوت   

  
                                                

  :التخریج
  .١٦٤-١٦٣ق/١٨، مسالك األبصار): ١١(

 
 

رام    : ول  ھو الحرام، وكان الرجل یلقى غ: من الِحجر والُحجر لغتان  : محاجر -2056
 ).حجر(، مادة  العینالخلیل،. محرم علیك في ھذا الشھر فال یبدؤه بشر

 ).ط(طمست في  -2057
 ).ط(طمست في  -2058
 ).سفر(، مادة  الصحاحالجوھري،. أي أضاء: أسفر الصبح -2059
 ).دصف(، مادة غةجمھرة اللابن درید، . جمع صدف، وھو محار اللؤلؤ: أصداف -2060
 ).میس(، مادة اللسانابن منظور، . مائل: مائس -2061
 ).لمم(نفسھ، مادة . النازلة الشدیدة من شدائد الدھر ونوازل الدنیا: الملمة -2062
 ).بصو(نفسھ، مادة . ملت إلیھ: صبوت إلى الشيء -2063
. ة       آذر، و        : جؤذر -2064

  .١١٤، صشفاء الغلیلوالخفاجي، . ٢٤٦، صالمعربالجوالیقي، 
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   حلو احلديث وكيف ال، وحديثـه      -١٣
  

ـاء الكــوثر ي     )٢٠٦٥(أتيــك ممزوجــا ـمب
   راقــت مــوارد حــسنه ولقلمــا-١٤  

  
ـري مكــدر       ألفيــت مــاء احلــسن ـغ

   ماء اللطافـة شـاع فيـه ممازجـاً     -١٥  
  

  )٢٠٦٧(وهـي ذات تـسعر     )٢٠٦٦(نار الفطانة   
   ظهرت لطائفهـا ففـارق طيبـها       -١٦  

  
  ووحــشة املتقــذر )٢٠٦٨(خبــث الكثيــف  

   واسترجعت دار الكرامـة حقهـا      -١٧  
  

   احملـــل األطهـــرمنـــه فـــراح إىل  
   وبقيت ال وطين كما حكم األسـى       -١٨  

  
  ال معـشري  )٢٠٦٩(وطين وعدت ومعـشري    

   وعن العذول معي فال تـسأل ويف       -١٩  
  

  )٢٠٧٠(ظلــم العــذول وجــوره ال متتــري  
   أضــحى يكلفــين الــسلو ومل ارد-٢٠  

  
  لـــو أنـــين حاولتـــه مل أقـــدر   

   ويقول خلّ الشوق وابـغ تـصربا       -٢١  
  

  تــصربييــا قــرب أشــواقي وبعــد    
   عيين اليت رأت الفـراق وأبـصرت       -٢٢  

  
  أمـــا الفـــؤاد فللنـــوى مل يبـــصر  

   فلباطين منهم وإن هجـروا اللقـا       -٢٣  
  

ـر   ـرت بــه الــذي مل يهـج   وصــل هـج
   ولظاهري جسم السقيم وهلفة الــ      -٢٤  

  
  )٢٠٧٢(ونـاظر املـستعرب   )٢٠٧١(ـعاين السليم   )م(

  بعـزه  األسري املستهان  )٢٠٧٣( وشجى -٢٥  
  

ــاين و     )٢٠٧٤(ذل املقتـــروخمافـــة اـجل
   ولكم سألت النفس عنـه تـصربا       -٢٦  

  
  فيقــول مــا أنــصفت إن مل تعــذر    

   يا طول أشواقي ليوم وصاله الــ        -٢٧  
  

  ماضــي وأشــواقي اليــوم احملــشر     )م(
    

  
  
  
  
  
  

                                                
 ).كثر(، مادة اللسانابن منظور، . خاصة) صلى اهللا علیھ وسلم(وھو للنبي . نھر في الجنة یتشعب منھ جمیع أنھارھا: الكوثر -2065
 ).فطن(نفسھ، مادة . ضد الغباوة: الفطانة -2066
 ).سعر(نفسھ، مادة . تتقد وتتوھج: تسعر -2067
 ).كثف(، مادة العینالخلیل، . اسم یوصف بھ كثرة العسكر والسحاب والماء: الكثیف -2068
 ).عشر(، مادة اللسانابن منظور، . اھلھ: الجماعة، ومعشر الرجل: المعشر -2069
 ).مرا(نفسھ، مادة . ال تشك: ال تمتري -2070
 ).سلم(، مادة العینالخلیل، . لوا لھ بالسالمةكأنھم تفاء . اللدیغ: السلیم -2071
 ).عبر(، مادة أساس البالغةالزمخشري، . الباكي: المستعبر -2072
 ).غصص(، مادة الصحاحالجوھري، . الغصة: الشجى -2073
 ).قتر(، مادة اللسانابن منظور، . المقل: المقتر -2074
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  ]اتث : [ وقال يعزي): ١٢(
   يـــا أيهـــا احلـــب صـــرباً-١
  

  حتـــــرز ثنـــــاء وأجـــــرا  
  )٢٠٧٥( إن جــلّ قــدر الرزايــا  -٢  

  
   قــــدرافأنــــت أعظــــم   

   وأنـــت تـــدري يقينـــا  -٣  
  

  ال شــــك فيــــه وخبـــــرا   
ـ -٤      إن الرضـــا بقـــضاء الـــ

  
  إلـــــه ســـــرا وجهـــــرا  )م(

   يـــصير البـــؤس نعمـــى  -٥  
  

  )٢٠٧٦(وجيعـــل العـــسر يـــسرا    
  ٦-أبــــشر فهــــذا ملــــم   

  
  يف حــــق مثلــــك بــــشرا    

   كفـــاك صـــربا وأعطـــى -٧  
  

  )٢٠٧٧(أجـــــرا واعـــــدم وزرا   
   والــــــشك هللا فيــــــه-٨  

  
  ال شــــــك أوىل وأجــــــرى  

ـ  )٢٠٧٨( إذ صار ما كـان ذخـر       -٩     الـ
  

  ـــــدنيا ألخــــراك ذخــــرا   )م(
   كـــم انعـــم ســـابغات  -١٠  

  
  )٢٠٧٩(عليــــــك هللا تتــــــرا  

   مــــستوجب بعــــضها أن-١١  
  

  يــــستوعب العمــــر شــــكرا  
   وإنّ بـــــني يـــــدينا  -١٢  

  
  ـغــــدا طريقـــــا وعـــــرا  

   وأنـــت أعلـــم حقـــا  -١٣  
  

ــــــا أقـــــــول وأدرى     ـمب
   ومـــا أزيـــدك علمـــا  -١٤  

  
  وإـمنــــا هـــــي ذكـــــرى  

    
  ]الرمل : [ لوقا): ١٣(

   يا مغاين الوصل من سـفح الغـوير        -١
  

ـــري      ذكــــر اهللا لياليــــك ـخب
  وإن )٢٠٨٠ ()ورعى أيامـك البـيض     (-٢  

  
  ذهبـــت مـــين بـــالعيش النـــضري  

   تلــك أيــام ســروري آه واحــر -٣  
  

  ر قلـــيب أيـــن أيـــام ســـروري   
   ســلبت مــين ملــا ســلفت   -٤  

  
  ولياليهـــا مشوســـي وبـــدوري    

  
                                                

  :التخریج
  .١٦٤ق/١٨، مسالك األبصار): ١٢(
  .١٦٥ق/١٨، مسالك األبصار): ١٣(

 
 

 ).رزأ(، مادة الصحاحالجوھري، . جمع رزیئة، وھي المصیبة: الرزایا -2075
 .٥: سورة الشرح، آیة". فإن مع العسر یسرا: "في عجز البیت اقتباس من قولھ تعالى -2076
 ).وزر(، مادة أساس البالغةالزمخشري، . الحمل الثقیل: الوزر -2077
 ).ذخر(، مادة اللساننظور، ابن م. اختاره: من ذخر، وذخر الشيء: ذخر -2078
 ).تترى(، مادة تھذیب اللغةاألزھري، . متتابعة: تترا -2079
 .وأثبتناھا من مصدر التخریج). ط(طمست في  -2080
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   يــا عــذويل خــلّ عــين وأعــد -٥
  

ـريي   من   ـد يــا ـمس   عمــا أخبــار ـجن
   وإذا مــا اغتــاض منــها عــاذيل -٦  

  
  )٢٠٨١(زده غيظــا بأحاديــث الــسدير    

ـالل اهلــوى -٧      حبــذا أخبــار أـط
  

  وزمـــان مـــر فـــيهن قـــصري   
ـت منــها بارقــا  -٨      دمــن مــا ـمش

  
  قــط إال رحــت ذا جفــن مطــري     

ـب بريــا ترــا    -٩      ومــىت هـ
  

ــل أنفـــاس العـــبري     نـــسمة ختـج
    

  ]جمزوء الرجز : [  اجلماعة كلهموقال يف ذم): ١٤(
   كــم قــد أقمــت يف الــبال   -١
  

  د برهــــــة ويف القــــــرى   )م(
   فمـــا وجـــدت مفلحـــاً  -٢  

  
  يف النـــاس مـــن هـــذا الـــورى  

   فــــــاألمراء كلــــــهم-٣  
  

  أشـــــــحة والـــــــوزرا  
   ال يعرفـــون مـــا الـــسما -٤  

  
  ح بينــــــهم وال القــــــرى  )م(

   ليـــست هلـــم بـــضاعة   -٥  
  

  إال اـجلــــــدال واملـــــــرا  
  


  ]الوافر : [ وقال): ١٥(

   غرامــي فيــك عــن نقــص حماشــا-١
  

  )٢٠٨٢(وصــربي أضــعف األشــياء جاشــا  
   وحكمي مـذ عرفـت هـواك قـدماً       -٢  

  
  )٢٠٨٣(على رغـم العـذول عليـك طاشـا          

   وجــسمي كلمــا ظهــرت وزادت -٣  
  

  صــــبابايت وأشــــواقي تالشــــى  
   وقلــيب يف يــدي وجــد قــوي  -٤  

  
  )٢٠٨٤(يقلّبــه علــى البلــوى مــت شــا   

   إذا مـــات اشـــتياقاً مث قـــالوا -٥  
  

ــواك عاشـــا     بـــأنّ مماتـــه ـ  
  

                                                
  :التخریج

  .٣٤٣-٣٤٢، صجواھر الكنز): ١٤(
ت  : ٢ت . یاء  : ١ت . ٢١/٣٨٢، واریخ ): ١٥(

  .وآخذ إن وصلت وجد عقلي: ٩البیت . بنّزال ماء: ٨لبیت ا. ھواك

 
 

لھ   . علم قصر معروف: والسدیر. ٣/٢٢٧،  معجم البلدان الحموي،  . نھر بالحیرة : السدیر -2081
 .١٨٣، صشفاء الغلیلجي، الخفا. ٣٧٧، صالمعربالجوالیقي، . وھو الذي نسمیھ الیوم سدّلي. سھ دل أي فیھ ثالث قباب متداخلة

 ).جیش(، مادة اللسانابن منظور، . فاظت: جاشت النفس: جاش -2082
 ).طیش(نفسھ، مادة . عدل عنھ ولم یقصد الرمیة: طاش السھم عن الھدف: طاش -2083
  .، وبھذه الروایة یختل الوزن، لذا أسقطناھا)على(زائدة بعد كلمة ) ید(جاءت كلمة ): ط(في  -2084
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  )٢٠٨٥( عذويل وجه من أهـوى معـاش       -٦
  

  )٢٠٨٦(وقــد جعــل النــهار لنــا معاشــا   
   ويا حـادي الـسرى رفقـا سـؤاال         -٧  

  
   )٢٠٨٧ ()حتاشـى (لديك فأنت عـن أمـري         

ـزال مــاء  -٨      عــسى أن يرمحــوا نـ
  

ــدة عطاشـــا      بظـــل البـــان أفـئ
  حظــي وآخــذ إن وصــلت وجــلّ -٩  

  
ـرى الــوادي فراشــا       خلــدي مــن ـث

  


  ]الرجز : [ واقترح عليه شخص أن ينظم على): ١٦(
  ال تعـــذلوه إن جـــرت دموعـــه 

  
  فعنـــده حـــلّ األســـى مجيعـــه   

  :قال  
   ومــا جــرى مــن دمعــه إال الــذي-١
  

  ضـــاقت عـــن اكتنافـــه ضـــلوعه  
   فملؤها فـرط جـوى تـضيق عـن          -٢  

  
ــاع لـــو يذيعـــه      مساعـــه األـمس

  )٢٠٨٨( ال حتــسبوا تعنــيفكم رائعــة -٣  
  

  مل يبــق بعــد الــبني مــا يروعــه     
   دعــوه يستــشفع بالــدمع ملــن  -٤  

  
  يهـــوى عـــسى ينفعـــه شـــفيعه   

   وإن أىب إال اجلفــــا حبيبــــه -٥  
  

  فليبـــك عمـــراً يف املـــىن تـــضييعه  
   ومربعـــا مـــؤهالً للوصـــل يف-٦  

  
ــري وصـــال درســـت ربوعـــه     ـغ

ــورة مياهـــه -٧      تكـــدرت مهـج
  

  تبعــــا ربيعــــهوجــــف ال مر  
   ال ـغــرو للمهحـــور واشـــتياقه-٨  

  
  بـــاق ينـــوب قلبـــه صـــدوعه   

   إن يفــين البكــاء مــا دموعــه  -٩  
  

  )٢٠٨٩(مث يفـــيض بعـــده جنيعـــه    
   وقــد درى أن املــراد وصــله  -١٠  

  
  عـــايل اجلنـــاب أبـــدا منيعـــه    

  مجالـه  )٢٠٩٠( جيل عن ذكـر اللـها      -١١  
  

  وإن يــــرى بنــــاظر بديعــــه   
   فهــو بكــل مطمــع مستمــسك -١٢  

  
ـــم      إىل اللقــــا نزوعــــه وداـئ

                                                  
  :التخریج

) ى (ة   : ٩ت . فعنده األسى جمیعھ: في البیت المقترح . ١٦٦-١٦٥ق/١٨،  مسالك األبصار  ):١٦(
  .وضعت نقاط

 
  

 ).عیش(نفسھ، مادة . ما یعاش بھ: المعاش -2085
 : "في عجز البیت إشارة إلى قولھ تعالى -2085
 ).عیش(نفسھ، مادة . ما یعاش بھ: المعاش -2085
 ).عیش(نفسھ، مادة . ملتمًا للعیش: ومعاشا. ١١: سورة النبأ، آیة". وجعلنا النھار معاشا: "ھ تعالىفي عجز البیت إشارة إلى قول -2086
 ).ط(كذا في األصل المنتسخ  -2087
 ).روع(، مادة اللسانابن منظور، . من الّروع، وھو الفزع: رائعة -2088
 ).نجع(نفسھ، مادة . الدم: النجیع -2089
 ).لھو(، مادة المحیط في اللغةاد، ابن عب. أفضل العطاء وأجزلھ: اللھا -2090
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  ].الوافر : [ وقال): ١٧(

   كــأنّ الــشعر يطلــبين بــدين   -١
  

  فكـــم جيفـــو علـــي ويـــستطيل   
  


  ]الكامل : [ وله) ١٨ (
  )٢٠٩١( يــا صــاحيب ضــللتما فتيممــا-١
  

  هــذا النــسيم نــسيم جرعــاء احلمــى   
   فلقـد حتمــل مـن ريــاض املــنحىن  -٢  

  
  فــت بــه الطريــق األقومــا عرفــا عر  

   وإذا دنــا بكــم املــسري ملعهــد  -٣  
  

ـضر الــدمى     ـار ـخم ـر األـ   )٢٠٩٢(متفـج
  األحبـة واقـرءا    )٢٠٩٣( فاستقبال حـرم   -٤  

  
  عـــين التحيـــة ســـاجدين وســـلّما  

  فـىت  )٢٠٩٤( قوال تركنـا يف عراصـكم      -٥  
  

  يبلـــى وينـــشد مـــستهاما مغرمـــا  
   يا ساكين أعلى احملـصب مـن مـىن         -٦  

  
  )٢٠٩٥(أضـر بـه الظمـا     ما حلية الـصادي       

ـال ميعــاد التالقــي باللقــا-٧      قــد ـط
  

ـشى أنــه يقــضى ومــا        بكــم وـخي
   فلعل هذا الـسخط ينـسخ بالرضـى        -٨  

  
ـب أن يتنعمــا        وعــسى شــقي احلـ

    
  ]اتث : [ وقال): ١٩(

   يــــا صــــاحيب ومحيمــــي-١
  

  خــــذ يف احلــــديث القــــدمي   
ـضى  -٢      حـــديث عـــيش تقــ

  
  )٢٠٩٦(بوصــــل ـظـــيب الــــصرمي  

  شــــقائي هلــــذا وارحــــم -٣  
  

  مــــن بعــــد ذاك النعــــيم    
ـــزع داري-٤      أصــــبحت ال اـجل

  
  وال احلبيـــــــب نـــــــدميي  

  
                                                

  :التخریج
، صر  ي  ). زل  (شد           ٤٩١، ص جواھر الكنز ): ١٧(
  .١٣٠، صالدیوانوابن قزل، . ٣/٥٤، وفوات الوفیات، ٢١/٣٦١، والوافي بالوفیات.  ٣/١٣٨٢
  .٣/١١٠، ذیل مرآة الزمان): ١٨(
  .١١١-٣/١١٠، مرآة الزمانذیل ): ١٩(

 
 

 ).یمم(، مادة الصحاحالجوھري، . اقصدا: تیمما -2091
 ).دمي(، مادة اللسانابن منظور، . جمع دمیة، وھي الصورة: الّدمى -2092
 .حرم مكة: حرم األحبة -2093
اج  دي،  . ا        : عراص -2094

 ).عرص(، مادة العروس
 ).ظما(، مادة اللسانابن منظور، . ذبول الشفة من العطش: الظما -2095
  .٣/٤٥٩، معجم البلدانالحموي، . موضع بعینھ أو واد بالیمن: الصریم -2096
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   وهــــــذه دار اهلــــــوى-٥
  

ــسمي الـــرميم     )٢٠٩٧(أضـــحت كـج
   تـــــشكو وأبكـــــي ألين -٦  

  
  أقـــــــول بـــــــاملفهوم   

   ناشـــــدتك اهللا دعـــــين  -٧  
  

  يـــا صـــاح بـــني الرســـوم     
ـطّ أعبــــاء دمعــــي-٨      أحـــ

  
  فيهــــا وأشــــكو مهــــومي    

  صلىباملـــــ )٢٠٩٨( وشـــــادن-٩  
  

  وبـــــــالفؤاد مقـــــــيم   
ـــور دمعــــي فــــداء-١٠      منـث

  
ـــــــره املنظــــــــوم     لثـغ

   وســــقم أجفانــــه قــــد-١١  
  

ـــــسمي الــــــسقيم      وة ـجل
   شـــكوت حـــايل إليـــه  -١٢  

  
  شــــــــكاية لعلــــــــيم  

  ]الكامل : [ وقال): ٢٠(  
ـح الفــراق ســقيم-١    اـجلـسم مــذ صـ
  

  والقلــب مــذ خــرس الــتالق كلــيم   
  )٢٠٩٩( والعــني عــني بالبكــاء قرـحيـة-٢  

  
  )٢١٠٠( عــيش مــذ نأيــت ذمــيموالعــيش  

ـريف عليــه مــسهد -٣      يــا راقــداً ـط
  

  وجــدي عليــه مقــيم)٢١٠١( يــا ظاعنــاً  
   مايل سوى بـيض الـدموع ومحرهـا        -٤  

  
ـرمي )٢١٠٢(نقــد   ـرام ـغ ـري الـغ   )٢١٠٣(وال ـغ

  ]الطويل : [ وقال يف مليح امسه علي): ٢١(  
   إىل اهللا أشــكو مــن علــي فإنــه -١
  

  شــرحت لــه وجــدي وفــرط تــأملي   
ـري بــيين وبينــه  وأحــوج-٢     ين للـغ

  
  وحيتــاج مــن يهــوى عليــاً لــسلّم    

  ]الوافر : [ وقال): ٢٢(  
   زمــان الــورد أعــالم الزمــان  -١
  

  )٢١٠٤(وروح الــراح راحــة كــل عــان   
   ومــا اجتمعــت مهــوم قــاتالت -٢  

  
  مـــع الـــصهباء يومـــا يف مكـــان  

    
                                                

  :التخریج
  .٢٩٢، قعقود الجمان): ٢٠(
  .٤، قمراتع الغزالن ):٢١(
  . واخصص بسالمي بانة:٢البیت . ٣٠٨، صدیوان الدوبیت): ٢٢(

 
 

 ).رمم(، مادة اللسانابن منظور، . العظام البالیة: مثل الّرمة، والّرمة: الرمیم -2097
 ).شدن(نفسھ، مادة . ولد الظبیة: الشادن -2098
 ).قرح(، مادة اللسانابن منظور، . من القرح، وھو الجرح: قریحة -2099
 ).ذمم(نفسھ، مادة . مكروه: ذمیم -2100
 ).سھد(، مادة أساس البالغةالزمخشري، . مقلیل النو: مسھد -2101
 ).ظعن(، مادة اللسانأظاعن أنت أم مقیم؟ ابن منظور، : ضد المقیم، ویقال: الظاعن -2102
 ).غرم(، مادة اللسانابن منظور، . الذي لھ الدین والذي علیھ الدین جمیعًا: الغریم -2103
 ).عنا(نفسھ، مادة . خاضع: عان -2104
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  ]الرمل : [ ملا عاده يف مرضه )٢١٠٥(الفقيه شرف الدين): ٢٣(
ـتين يــا عظــيم ا-١   لقــدر قــد أخلـج
  

ــت مكـــاين     لعظـــيم الـــرب إذ جـئ
   أنــت كالغيــث علــى عزتــه   -٢  

  
ــرى قـــاص وداين   ــرا كـــل ـث   زاـئ

ـري ســاقياً   -٣      زكمــا البحــر ـجي
  

ـزه واجلريـــان    ــرى مـــع عــ   للـث
  )٢١٠٦( زرتين يـا خـري مـوىل بغتـة         -٤  

  
  فــسما قــدري ال شــك وشــاين      

   وعــال بعــضي علــى بعــض فكــم-٥  
  

ـل مــا فيــه فــؤادي للــساين         ـمت
   رمـــت أن أظهـــر ودي فـــيكم-٦  

  
   ....................................لكــم  

  يـا حافظـه    )٢١٠٧( يا مقـيم الـشرع     -٧  
  

  دمـــت حمفـــوظ بآيـــات القـــرآن  
   أنت صـايف القلـب والفكـر معـاً         -٨  

  
  واســـع العلـــم وحمفـــوظ اجلنـــان  

   خملــص النيــة مــأمون الــسطا  -٩  
  

  نافـــذ اهلمـــة مـــسعود الزمـــان   
  املــصطفى تــابع ســرية صــحب -١٠  

  
ـاين     )٢١٠٨(صــاحب القــرآن والــسبع املـث

ــوه-١١      صـــلوات اهللا تـــسري ـحن
  

  )٢١٠٩(دائمــات مــا أقــام الفرقــدان    
   سيدي يـا شـرف الـدين ومـن         -١٢  

  
  )٢١١٠(بـــشره دون ســـناه القمـــران   

   أنـــت أفعالـــك هللا فـــال  -١٣  
  

ـرو أن عــدت فقــريا ذا هــوان      )٢١١١(ـغ
   ال عــداك اخلــري والتوفيــق يــا -١٤  

  
  ى باجلنـــانعمـــر اخلـــري اـــاز  

    
  ]دوبيت : [ وقال): ٢٤(

   بــاهللا عليــك يــا مميــل البــان  -١
  

  )٢١١٢(إن جزت كذا عـرج علـى نعمـان          
   واخصص بسالمي بانـه فيـك وقـل        -٢  

  
  صـدا العطـشان؟    )٢١١٣(ما احليلة يف نقـع      

                                                  
  :التخریج

  .٣/١٦١، لزمانذیل مرآة ا): ٢٣(
  .١/٣٥٦، بدائع الزھور. ٢٣٧، صحلبة الكمیت ):٢٤(

 
 

 .من ھذا الدیوان ) ١٧٨(عمر بن الفارض، ومرت ترجمتھ في الصفحة : الفقیھ شرف الدین -2105
 ).ط(طمست في  -2106
 ).شرع(، مادة تاج العروسالزبیدي، . نھج الطریق الواضح: الشرع -2107
ورة              ھي الفاتحة ألنھا    : السبع المثاني  -2108

 ).سبع(، مادة اللسانابن منظور، . واحدة، ولھذا لم یفصل بینھما في المصحف بالبسملة
، ین  ، ي . شاكل             : الفرقدان -2109
 .٨٦ص

 ).قمر(، مادة تاج العروسالشمس والقمر، الزبیدي، : القمران -2110
 ).ھون(، مادة اللسانابن منظور، . نقیض العز: الھوان -2111
 .٥٧٧، ص المعطارالروضالحمیري، . وادي عرفة دونھا إلى منى: نعمان -2112
 ).نقع(، مادة الصحاحالجوھري، . سّكنھ: نقع الماء العطش: نقع -2113
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  .األرقام الواردة في الفھارس ھي أرقام القصائد والمقطوعات *
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  ٩٧/١  آدم
  ١٤٧/٢٥، ١/٤١  أمحد

  ١٤/٨  إسرائيل
  ١/٢٢  ابن أنصارية

  املقدمة/٦١  بدر الدين السنجاري
  املقدمة/١٥٩  )السنجاري(برهان الدين 

  ١٤٧/٢٤  )لقب والد ابن اخليمي(تفي الدين 
  املقدمة/١٧٠املقدمة، /٢٥  )رف الدين أمحدش(التيفاشي 

  ١٤٢/١٤  مجال الدين
  ١٩٢/١٦، ١٩٢/٣املقدمة، /١٩٢املقدمة، /٧٧  )أبو احملاسن(مجال الدين بن احلافظ 

  املقدمة/١٩  مجال الدين بن أيب الربيع
  ١٧٧/١٠، ٨٥/١٨  مجل

  ٧٧/٧  احلالج
  ٣٧/١٠  )إبراهيم عليه السالم(اخلليل 

الدين حممد بن عبد    شهاب  (ابن اخليمي   
  )املنعم

  ١٦٨/٨، ١٦٨/٣، ١٦٨/١املقدمة، /١صفحة الغالف، 

  ٩٧/٢  الداري
  ٢١/٣٤  داود

  ١٨٢/٧، ١٨٢/٤  أم زينب
  )امللحق (٦/٨  سعاد

  ١٦٣/١٢  سيف الدين
 ٢٣/١٢،  )امللحـق (املقدمة  /٢٣،  ٢٤/٢٥املقدمة،  /٢٤  شرف الدين أبو حفص عمر بن الفارض

  )امللحق(
  ١٦٧/١٤املقدمة، /١٦٦  الطوسيشرف الدين بن 

  ١٤٨/٢املقدمة، /١٤٨  شرف الدين حممد بن عني الدولة
  املقدمة/١٦٥  مشس الدين بن باخل
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، ٦٠/١املقدمـة،   /٦٠،  ١٣/٨املقدمة،  /١٣املقدمة،  /٧  مشس الدين بن خلكان
املقدمــة، /١٢٩املقدمــة، /١٢٧املقدمــة، /١١٨
  ١٥٨/١املقدمة، /١٥٥املقدمة، /١٣٢

  املقدمة/١٤٠   السهرورديشهاب الدين
  ٤/١املقدمة، /٤  الصاحب زين الدين

  )امللحق (٥/١٤، ٤٢/١  العامرية
  )امللحق (٢/١٦  عزة

، ٥/٣٠، ٥/٢٧، ٥/١٥، ٥/١٤املقدمــــــة، /٥  عالء الدين بن النابلسي
  املقدمة/١٦٢

  ١٧٢/٧، ١٤٠/١٥، ٤٢/١٤  علوة 
  )قامللح (٢١/٢، )امللحق (٢١/١، )امللحق(املقدمة /٢١  علي

  ١٣١/١٦، ١٣١/٩املقدمة، /١٣١  )شرف الدين(العماد بن احلنفي 
  ١٤٩/١٠املقدمة، /١٤٩  عماد الدين بن شيخ الشيوخ

  )امللحق (٢٣/١٤  عمر
  ١٤٢/١٥  عمرو
  ١٤٨/٥  قس
  )امللحق (٢/١٦، ١٣٨/٤  كثري

  ١٩٢/٢  )األحبار(كعب 
  )امللحق (٥/١٨، ١٤٨/٥  لبيد

  )امللحق (٢٣/١٠املقدمة، /١٨٦، ٨١/١١  )صلى اهللا عليه وسلم(املصطفى 
   ١٧/١٩  معبد

  ١٩٣/١املقدمة، /١٥١، ١٥٠/٢٦املقدمة، /١٥٠  معني الدين بن شيخ الشيوخ
  ٥٧/٤  منكر
  ١٩٣/١  مي

  املقدمة/١٦٨  ناصر الدين بن النقيب
، ١٤٨/٣، ١٣١/١٦، ٢٢/٤٢، ١/١٨املقدمـــة، /١  )صلى اهللا عليه وسلم(النيب حممد 

  وان، خامتة الدي١٨٦/١
  ١/٢٣  )قتادة بن النعمان(النعمان 
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  ٥٧/٤  نكري
  ١٣/١٩  )عليه السالم(يوسف 
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  ١٤٧/١٠، ١٤٧/١  األبرقان
  ١٤٦/٢  أبيات كاظمة

  ٨٥/٢٠، ٨١/٩، ٥٠/٦، ٣٣/١  األثل
  ١٢٥/٤  أثل احلمى

  ١١٠/١٠  أثيالت النقا
  ١٧٢/٩، ٤٤/٣  األجارع

  ٨٥/١  أجارع الرمل
  ١٤١/١٠  األجراع
  ٨٦/١  األجرع

  املقدمة/١٤٦املقدمة، /٨١  اإلسكندرية
  ١٤٦/١، ١٤/٢١  إضم

  ١٩/٥  أم القرى
  ١٧٦/١٢  برقة عاقل
  ١٩/٥، ٣/١  )بطحاء مكة(البطحاء 

  ١٤٥/١٥، ١٤٥/١٤  البلد احلرام
  ١٨٨/١٨، ٧٦/٤  البيضاء

  ٤٢/١٣  امة
  ١٧٢/٨  الثنايا
  ٥٠/١  الثنية

  ١٨٨/٣  اجلامع األزهر
  ١٣٩/١١، ١٣٩/١، ٤٢/١، ١٥/١٦، ١٥/١٥  اجلرعاء

  )امللحق (١٨/١، ١١٠/٨، ١٤/١   جرعاء احلمى
  )امللحق (٢/١  جرعاء العذيب

، )امللحــق (٥/٢٠، ١٨٩/٢٠، ١٨٩/١٩، ١٨٨/٢١  اجلزع
  )امللحق (١١/٩

  )امللحق (٢/٣، ١٤١/٢٥  اجلمرات
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  )امللحق (١٠/١٦  حاجر
  )قامللح (١٨/٤  )احلرم املكي الشريف(حرم األحبة 

  املقدمة/٦٢  احلسينية
  ١٦٦/٧، ١٤٠/١٤  احلطيم
  )املقدمة (٦٢/١  احلكر
  ١٨٤/٧، ١٨٤/٤، ١٧٥/٣، ١٤٩/٧، ١٢٥/٤  احلمى
  ١/٢٩  احلوض

  ١٨٨/١٢  حي دمنهور
  ١٢/٢٧  حي كاظمة

   ١١١/٥، ٣٦/٧، ٣٦/٦، ٣١/١  اخليف
  ٣٦/٤  خيف مىن
  )امللحق (٧/١٢  دارة عاجل
  )امللحق (٧/١٢  دارة هند

  ٦٨/١املقدمة، /٢٠  دمشق
  ٩٤/٢املقدمة، /٩٣  دمياط

  ١٤١/٢١  ديار اخليف
  ١٤١/١٩  ديار منعرج الثنية

  ١٧٥/١  ذات البان
  ١٣١/١٠  ذات العماد

  ١٤/٢٤  ذو األثل
  ١٤١/١٧  ذو االثالت
  ١٤٥/٥  ذو األراك
  ١٧٨/١، ١٢/١٠  ذو سلم

  ١٤٧/١١، ٤٣/١٥  رامة
  ١٨٨/٢٠  رحبة اجلامع األزهر

  ٨٦/٩  رضوى
  ١٢/٢٥  رقمتانال

  ١٦٦/٧، ١٣٦/٣  الركن
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  ١٧٥/٣، ١٤٦/٢، ٨٥/٧  الرمل
  ١١٠/٩  رملة اجلرعاء

  ٢/١  الروحاء
  ٤٣/١٦  زرود
  ١٤٠/١٤  زمزم

  )امللحق (١٢/٦  السدير
  ١٧٦/٥  سرحة بابل

  )امللحق (١٢/١  السفح
  ١٢٦/٣  سفح الغضا
  )امللحق/ (١٣  سفح الغوير
  ١١٢/٢  سفح املصلى

  ١٤٧/١١  سلع
  املقدمة/٦٢  الشارع

  ١٨٨/١٣  شربا
  ١٨٤/١  شعاب املأزمني

  ١١٠/١، ٥٠/١  الشعب
  )امللحق (١٩/٢، ٤٣/١٦  الصرمي
  ١٨٥/٣، ١٣١/١٥  الصعيد

  املقدمة/١٨٥  الصعيد األعلى
  ١/٩، ١/٧  طيبة 
  ١٧٦/١١  عاجل

  ١٤١/١٣  العذبات
  ١٤٧/١١  عذبات الرند

  ١٧٢/٨، ٢/٧  العذيب
  ١٤١/٧  عرفات
  ١٧٢/٨، ١٤٠/١٥، ٥٢/١  العقيق

  ١٢٥/٥  عقيق احلمى
  ١٧٨/١، ١٤٧/٧  العلم
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  )امللحق (٧/١٦  العلمني
  )امللحق (٧/٦، ١١١/٦  الغضا
  ١٤١/١٦، ١٤/٢٤  الغوير

  ١٨٨/٥  غيطان قليوب
  ١٨٨/١٥  القاهرة

  ٤٩/٦  قباء
  ١٨٨/١٠املقدمة، /١٨٨املقدمة، /٧  قليوب
  املقدمة/١٣١  قوص

  )امللحق (٧/١٣، ٣٦/٦، ١٢/٢  كاظمة
  ١٤١/٢٩  كثب النقا

  ١٣٦/١، ١٣٤/٥، ١٣٤/٣، ٨/١  الكعبة
  ٤٨/٥  الكناس
  )امللحق (١١/١٣  الكوثر

  ٨٦/٣  لعلع
  )امللحق (٦/٨، ١٨٢/١٣، ١٧٢/٦، ١٤٠/٢٦  اللوى

  ١٨٩/١٩  لوى اجلزع
  ٨/٥  لوى احملصب

  ١٨٤/٥  املأزمني
  ٨/١٣  ماء كاظمة

  ١٤١/٢٦  ماء النقا
  ١٥٦/٣املقدمة، /١٥٦  جملس احلكم
  ١٧١/٢  جملس الطرب

  )امللحق (٧/١٠، )امللحق (١١/٣  حمجر
  ١٨٨/١١  احملرس
  )امللحق (١٨/٦  احملصب

  ٨/١  املدرسة الفخرية
  ١٩١/٦، ١٨٨/١٠املقدمة، /٨املقدمة، /٤  مصر

  )امللحق (١٩/٩، ١٤١/٢٤  املصلى
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  املقدمة/١٤٥املقدمة، /١٤٠، ٢١/٣١املقدمة، /١٩  مكة
  )امللحق (١٨/٦، ١٤٠/١٤  مىن

  )امللحق (٦/٢، ١٥١/١، ٣٦/١١، ١٩/٢٤، ١٥/٨  املنحىن
  ١٤٧/٦  منعرج الواد
  ١٨٨/١٤  منية السريج

، )امللحــق (٧/١، ١٣٩/٢، ١١٠/١، ٤٢/١٣، ١٤/٣  جند
  )امللحق (١٢/٥، )امللحق (٧/٩

  )امللحق (٣/١  نعمان
  ١٤٠/١٤  نعمان األراك
  )امللحق (٨/١  نعمان الكثيب

  ١٩١/٦  النيل
  ١٤١/١٠  اهلضبات

  ٨١/٩  وادي احلمى
  ١/١٢  وادي العقيق
  ١٧٤/٤، ١٤١/٢٥  وادي مىن

  ١/٩  يثرب
  ٦٨/٢، ٢١/١٩  يزيد
  ١٣٩/١  مين
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  ١٤٠/١٤  األراك
  ١٦٣/١٧  أزهار
  ١٦٣/٢١  آساد
  ١٤٨/١٣  أسد

  ١٨٦/١٢، ١/٢٤  األشجار
  ٦٧/٢  أطيار

  ١٥١/١١، ٢٣/٣٠  األظعان
  ١٦/٥  أقاحي
  ١٤٧/٣٥  األيك
  ٧٥/٤  أيكة
، ١٢/٢٧، )امللحــق (١٥/٨، ١٢/١٢، ١/٩  البان

١٢٥/٣،  ٨٦/٣،  ٤٢/١١،  ٢٣/٩،  ١٥/٥ ،
 ٢٢/٢، )امللحـــق (٣/١، ١٧٥/١، ١٤٩/٧

  ).امللحق(
  ١٨٤/٣، ١٧٢/٦، ١٤١/١٤، ٩٩/٦  البانات
  ١/٢٥  البعري

  ١٧٦/٣، ١٤٧/٣٥، ١٤٧/١٣، ٨١/٨  البالبل
  ١٤٧/١٤  جآذر
  )امللحق (١١/١٢  جؤذر
  ٨٥/٢٠  محائم
  ١٤٩/٧، ٧٥/٤، ٤٢/١٢، ١٦/١١  محام

  ١٧٢/٦  محامات
  ٣٥/١٣  )لغز(حيوان ذو خطر 

  ١٦٤/٢٣  اخليل
  ١٦٩/١١، ١٤٩/١٤، ١٤٨/٨، ١/٤٣   دوحة

  ١/٢٥  الربارب
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  ١٥/١٥  رحل
  )امللحق (١٠/١١، ١٦/١٠  رشأ

  ٧٥/٣، ١٩/١٣، ١/٤١  الركائب
  ١٩/١٢  الركاب
  ٢٨/٤  الركبان

  ١٤٧/١١  دالرن
  ١٤٧/١١  الرواحل
  ٢٣/١٠  الرحيان

  ١٩١/٨، ١٩١/٧، ١٦٩/٧، ١٦٧/٧، ٨٧/٦  زهر
  ١٤٦/٨  السلم

  ١٤١/٢٣  السمرات
  )امللحق (١٩/٩  شادن
  ١٦٧/٩  شادي

  ١٤١/١٥  الشجرات
  )امللحق (٦/٣  شوك القتاد

  ٣٦/١٨  طائر
  ١٤١/١٣  الطري
  ١٣٩/١٠، ١٢٦/٨، ٤٨/١  الظباء
  )لحقامل (١٩/٢، ١٧٢/٩  ظيب

  ١٨٨/١١، ٢٤/١  الظعن
  ١٣٢/١٥  عرجون قدمي

  ١٧٠/٦  العشب
  ٤٦/٢  علقم
، ٨٨/٧، ٤٨/٥، ٤٨/٣، )امللحـــق (٥/٢٠  غزال

١١٠/١  
  ٤٣/١٦، ٢٣/٨  الغزالن
  ١٠٩/٢، ٨٨/٧، ٢٣/٨  غزالة
  )امللحق (١١/١٢  ليث
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  ١٤١/١٤  )احلمامة(مطربة 
  ١٨٤/٨، ١٥١/٤، ٤٩/٨  املطي
  )امللحق (٧/١١، ٤٣/١٤  مطية
  ١٧/١  ناق

  ١/٤  النجائب
  ١٢/١٣  النجب
  ٤٣/١٥  النضو

  ١٦/٥  منام
  ١٨٩/١  اهلزار

  ١/٤  الواخدات
  ١٨٦/٨  الوحش

  ٩٩/٧، ٨٤/٤، ٨٤/٣  الورد
  ١٨٨/٤٧، ١٦٩/١١  ورق

  ٥/٣٥  )نبات(الورقاء 
  ١٩/١٠  )حيوان(الورقاء 
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  ١٨٥/٤  عر العريب، حبر منساب املياه من حبور الش  حبر مديدا
  ١٥٩/٢   دليله، برهان الدين السنجاري   برهانه
  ١٤٩/١٥  من مصطلحات احلديث، مبعىن تتابع  تواتر
  ١/٦  مصطلح حنوي، من الفعل جر  اجلر

  ١/٦  مصطلح حنوي، مبعىن املنع   اجلزم
  ١٧٥/٦، ١٤٩/٢٦  مصطلح حنوي، حال اإلنسان ووضعه  احلال

، )امللحــق (٥/٧، ١٤٨/٢٢  ديث النبوي الشريف، الكالماحل  احلديث
  )امللحق (١٠/١

من مصطلحات احلديث، خرب ينقله شـخص         خرب اآلحاد
  واحد

١٤٩/١٥  

  ١/٥  مصطلح حنوي، من االخنفاض   اخلفض
، الـصاحب   )عليـه الـسالم   (سيدنا إبراهيم     اخلليل

  والصديق
٣٧/١٠  

  ١/٥  مصطلح حنوي، من االرتفاع   الرفع
  ٩١/٢  معظم الناس، لون شعر فوديه   األعظمالسواد
  ١٦١/٥  نسبة إىل املذهب الشافعي، من الشفاعة  شافع
  ١٤٩/٢٨  مصطلح حنوي، أمر  شرط

  ١٥٨/٣، ١٣٠/٤  كوكب الشمس، لقب ابن خلكان  الشمس
  ١٣٠/٢  من حبور الشعر العريب، من الطول  الطويل
  ٥/١٤  رفعته، عالء الدين النابلسي  عالئه
  )امللحق (٢١/٢  لم، من العلواسم ع  عليا
  )امللحق (١٠/٤  سورة من سور القرآن الكرمي، من الغفران  غافر
  )امللحق (١٠/٤  سورة من سور القرآن الكرمي، مبعىن خالق  فاطر
  ١٤٩/٢٨  مصطلح حنوي، عمل  فعل

  ١٣٠/٢  من حبور الشعر العريب، من الكمال  كامل
  ١٩١/٢  رجل يوصف بالشرف والظفر، كعب االحبار  كعب
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  ١٧٥/٦  مصطلح حنوي، من الفعل مضى  املاضي
  ١٦١/٥  نسبة إىل املذهب املالكي، مالك الشيء  مالكي
  ١٤٨/٢١  مصطلح فقهي، ضد حمرم  مباح

  )امللحق (٥/٧، ١٤٨/٢٢  مصطلح بالغي، من الفعل وصل  متصل
  )امللحق (١٠/١  من مصطلحات احلديث، مبعىن متتابع  متواتر
  ١٤٨/٢١  وعمصطلح حنوي، ممن  جمزوم
  ١٤٨/٢١  مصطلح فقهي، ضد مباح  حمظور
  ١٣٠/٢  من حبور الشعر العريب، مبعىن طويل  مديد

  ١٧٥/٦  مصطلح حنوي، من االستقبال  مستقبل
  )امللحق (٥/٧، ١٤٨/٢٢  من مصطلحات احلديث، متثبت منه  مسند
  )امللحق (٥/٧، ١٤٨/٢٢  من مصطلحات احلديث، من اإلرسال  مرسل
  ١٦٩/١٥  ، من اإلنعاماسم علم  املنعم

  )امللحق (٥/٥  مصطلح فقهي، مبعىن البكاء  الندب
  )امللحق (٥/٥، ١٤٨/٢١  مصطلح فقهي، من الفعل وجب  واجب

  ١٣٠/٢  من حبور الشعر العريب، مبعىن كثري  وافر
  ١٧٥/٦  مصطلح بالغي، من الفعل وصل  الوصل

  ٦٨/٢، ٢١/٩  اسم ر بدمشق، يزداد ويكثر  يزيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com





  ١٢/٤  األدب
  ٢/٩  االشتياق
  ٣/٤  االفتقار
  ١٢٢/١  األنس
  ٣/١٠  اإلمياء
  ٤٨/٦  البدل
  ٤٣/٦، ٣/٣  البعد
  ١٦/١٥، ٢/١٣  البقاء
  ٢/١٥  البالء

  ١٢/٨  التوحيد
  ٢/٣  اجلمال
  ١٢٤/٣  اجلواب
  ١٣/٣  احلجاب

  ١٢/٧  احلزن
  ٣/٨  احلياء
  ١٥/٥  اخلاطر

  ١٤٠/٢٩  رقةاخل
  ١٣٧/١  اخلضوع

  ٢/١٠  الذكر
  ١٢١/٢  الذنب
  ٣/٣  الروح
  ٣/٩   الري
  ١٢/٢٢  السبب

  ٣/٧  السر
  ١٢/٢  السماع
  ١٥/٨  الشغف
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  ١٣/١٣  الشهود
  ١٦/٧  الشؤون
  ٢/٩  الشوق
  ١٢/٩  الصحبة
  ١٢/١  الطالب
  ١٣/٧  الطرب
  ٣/٦  الطريق
  ٣/٦  الظلمة
  ٣/٦  العماء
  ١٥/١٨  العارض
  ٣/٤  الغىن
  ٢/١٣  الغيب
  ٣/٦  الفراق
  ١٦/١٥  الفناء

  ٤٣/٦، ١٣/١  القرب
  ١٣/٣  القلب
  ١٣/٤  اللطف
  ٤٣/٩  املشهود
  ١٥/٥  املناجاة
  ٤٣/٤  املوت
  ١٤/٣  النسبة
  ٣/٩  النسيم
  ٢/١٤  اهلجر
  ٢/٩  اهلوى
  ٢/٥  الوجد

  ٢/١٤  الوصال
  ١٢/٩  الوصب
  ١٣٧/٢  الوطر
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  ٤٣/١١  الوعد والوعيد
  ٣/١  الوفاء
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  ١٥  الكامل  الربحاء  ٢
  ١٢  الكامل  وفائي  ٣
  ٥  الكامل  الوزراء  ٤
  ٣٥  الكامل  أمسائه  ٥
  ٢  البسيط  شاء  ٦
  ٥  الكامل  والء  ٧
  ١٠  الوافر  البهاء  ١٠
  ٧  الكامل  األسواء  ٤١
  ٢  خملع البسيط  اهلناء  ٥٣
  ٥  خملع البسيط  لقائك  ١٣٣
        
  ٦٥  الطويل  السواكب  ١
  ٢٩  البسيط  الطلب  ١٢
  ٣٦  البسيط  مقترب  ١٣
  ٢٥  البسيط  عتبوا  ١٤
  ٣  البسيط  ختب  ٢٥
  ٤  الطويل  حبه  ٢٨
  ٢  دوبيت  طلبا  ٣٢
  ٢  دوبيت  األحبابا  ٣٣
  ٢  اخلفيف  احملبوب  ٣٩
  ١١  الكامل  أطيبا  ٤٩
  ١٢  الطويل  الشعب  ٥٠
  ٢  ملالكا  شبايب  ٥٨
  ٢  اخلفيف  طيب  ٧٠
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  ٤  اتث  بقليب  ٨٠
  ٢  الوافر  اخلطوب  ٩٣
  ٢  خملع البسيط  احلبيب  ١٢١
  ٣  خملع البسيط  اجلنابا  ١٢٤
  ٧  البسيط  مكذوب  ١٤٣
  ٦  جمزوء الكامل  الرقيب  ١٦٠
  ٧  البسيط  الوصب  ١٧٠
  ١١  البسيط  الكرب  ١٧١
  ١٤  الطويل  يلوب  ١٨٢
  ٢٦  جمزوء الكامل  الشراب  ١٩٢
        
  ٨  اتث  بالكاسات  ٩٩
  ٢  املنسرح  رقته  ١٠٣
  ٤  اتث  مبتسمات  ١٢٠
  ٧  املتقارب  خالته  ١٢٩
  ٥٥  الكامل   عربايت  ١٤١
  ٥  اخلفيف  الدعوات  ١٥٦
  ١٠  الكامل  منييت  ١٧٢
        
  ٤  الطويل  بثي  ٧٤
        
  ١٩  الرمل  هاجا  ١٥
        
  ٢  السريع  الواضح  ٦٥
  ٥  الكامل   راحا  ٧٥
  ٢  لطويلا  فاضحه  ١٠٢
        
  ٢٨  الكامل  يقعد  ١٩
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  ٣٦  الكامل  مفقود  ٢١
  ٤٥  الكامل  بعده  ٢٢
  ١٤  الطويل  معهدا  ٤٢
  ٢٠  الكامل  صدود  ٤٣
  ٦  جمزوء الكامل  بعدك  ٤٧
  ٧  اخلفيف  وحده  ٦١
  ٥  اخلفيف  إبعاد  ٦٣
  ٢  الطويل  أرشدا  ٦٤
  ٢  اتث  بعيد  ٦٨
  ٧  الوافر  وجدي  ٧٦
  ١٢  الطويل  فؤاد  ٧٧
  ٢  الطويل  عداملتبا  ٨٢
  ٢  اتث  جديد  ٩٥
  ٢  املتقارب  مسعد  ١٠٦
  ١٢  اتث  ودادي  ١١٢
  ٨  اتث  جمدا  ١١٩
  ٢  الكامل  ممجد  ١٢٣
  ٤  اخلفيف  جديد  ١٣٠
  ١٧  اخلفيف  الفؤاد  ١٣١
  ٧  اخلفيف  األجناد  ١٣٤
  ١٩  السريع  الشاهد  ١٤٢
  ١٣  املتقارب  محيدا  ١٥٢
  ٦  الوافر  الصدودا  ١٨٥
  ١٨  الكامل  حممد  ١٨٦
        
  ١٥  الطويل  قدري  ١١
  ٥  الكامل  القدر  ١٨
  ١١  البسيط  ضجر  ٣٤
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  ١٩  جمزوء الرجز  املعترب  ٣٥
  ٣  الكامل  غدار  ٤٥
  ٦  الطويل  العذري  ٤٦
  ٤  الكامل  بشريا  ٥٧
  ٢  الطويل  ظهورها  ٦٦
  ٢  البسيط  أنوار  ٦٧
  ٥  الطويل  زائري  ٨٤
  ١٣  الطويل  اخلمر  ٨٧
  ١١  الكامل  جره  ٨٨
  ٢  الكامل  اظرالن  ٩٠
  ٥  الكامل  جواره  ١٠١
  ٢  اخلفيف  كترب  ١٠٩
  ٢  البسيط  النضر  ١١٦
  ٢  السريع  الناظر  ١٢٢
  ٣  اخلفيف  مطار  ١٣٧
  ٨  الطويل  تذكر  ١٣٨
  ٣  الطويل  شكري  ١٦٢
  ٣  اخلفيف  اعتذاري  ١٨٠
  ٣  الكامل  بوقار  ١٨١
  ٢٠  السريع  اهلزار  ١٨٩
        
  ٢  الكامل  وجيزا  ٥٩
        
  ٣  الطويل  الناسي  ١١٨
  ٥  الطويل  النفس  ١٥٨
  ٣  السريع  باألمس  ١٥٩
        
  ٢  الكامل  احلشا  ١٠٠
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  ٣  اخلفيف  اإلعراض  ٥٦
  ٣  السريع  الغض  ١٩٠
        
  ٥٥  الطويل  مطلع  ٢٤
  ٢٦  البسيط  استمعا  ٣٦
  ١٠  الرمل  أدمعي  ٨٦
  ٢  الوافر  مجيعا  ٩٢
  ٢  الطويل  مع  ٩٦
  ٢  البسيط  متسعا  ١٠٧
  ٨  ملنسرحا  راجع  ١١١
  ٤  الكامل  التوديع  ١٧٣
  ٢  الطويل  مع  ١٧٩
        
  ٢  البسيط  األسف  ٧٣
  ١١  الكامل  الوفا  ٨١
  ٣  املنسرح  يقف  ١٠٥
  ٤  الطويل  حرفا  ١٢٧
  ٣٨  البسيط  أسفا  ١٤٩
  ١٥  جمزوء اخلفيف  صفا  ١٦٦
  ٣٣  جمزوء اخلفيف  ضفا  ١٦٧
        
  ٣  الوافر  سباق  ٢٠
  ٣  الوافر  الطريق  ٦٩
  ٢  الطويل  أفارق  ٧١
  ٥  الوافر  اشتياق  ٧٩
  ٢  السريع  توفيق  ٩٤
  ٢  الوافر  دقيق  ١٠٤
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  ٧  الطويل  مشوقة  ١٢٦
  ٢٨  الكامل  ويعشق  ١٥١
  ١٥  الطويل  تتوق  ١٨٤
  ٤٧  اخلفيف  املشتاق  ١٨٨
        
  ٦  جمزوء الكامل  وبعدك  ٤٧
  ٤  البسيط  الربكة  ٦٢
        
  ٢  الطويل  املنازل  ١٧
  ٢  الوافر  اجلميل  ٢٦
  ١٤  الوافر  كحيلال  ٢٧
  ٢  دوبيت  مشلي  ٢٩
  ٢  دوبيت  البال  ٣٠
  ١٢  الرمل  الغليل  ٣٧
  ١٠  البسيط  وصلوا  ٤٤
  ١٠  اخلفيف  البال  ٤٨
  ٤  الكامل  تثقيلي  ٦٠
  ٢  الطويل  ملال  ٨٣
  ٢٢  الكامل  الوصل  ٨٥
  ١٠  الطويل  شكل  ٩٨
  ١٠  السريع  الدالل  ١١٠
  ٣  الطويل  لزوال  ١١٣
  ٣  اتث  حال  ١١٤
  ٦  اخلفيف  وصول  ١٢٨
  ١٧  الكامل  بالل  ١٤٥
  ٣٥  الطويل  منازل  ١٤٧
  ٩  الكامل  مستعمل  ١٥٣
  ٢٨  الطويل  عادل  ١٦٣
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  ٣٥  الطويل  العدل  ١٦٤
  ٦  البسيط  نزال  ١٧٥
  ١٣  الكامل  الزائل  ١٧٦
  ١٣  اخلفيف  وسهال  ١٧٧
        
  ١٨  الكامل  اللوام  ١٦
  ٣  اخلفيف  إليهم  ٤٠
  ٣  اخلفيف  والم  ٥٥
  ٢  الكامل  موسم  ٩١
  ٣  الكامل  ملتحم  ٩٧
  ٢  املتقارب  الغمام  ١٠٨
  ٨  السريع  القوام  ١٢٦
  ١٧  جمزوء الكامل  العظيم  ١٣٢
  ٣٣  الكامل  غبتم  ١٤٠
  ٩  البسيط  الدمي  ١٤٦
  ١٠  البسيط  بعدكم  ١٥٤
  ٣  الوافر   امللم  ١٥٧
  ١٢  الرمل  أنتمي  ١٦٨
  ٢١  الرمل  مهمي  ١٦٩
  ٤  الطويل  غرام  ١٧٤
  ١١  الكامل  سلم  ١٧٨
  ٢  دوبيت  ماعد  ٩

        
  ٣١  الكامل  أجفاين  ٢٣
  ٢  اخلفيف  لبني  ٣٨
  ١١  اهلزج  حفظناها  ٥١
  ٧  البسيط  احلزن  ٥٤
  ٢  الوافر  عني  ٧٨
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  ٢  البسيط  سلواين  ٨٩
  ٣  البسيط  أبقاين  ١١٥
  ٢  اخلفيف  األحزان  ١١٧
  ٦  السريع  ركبانا  ١٣٦
  ١٧  البسيط  مين  ١٣٩
  ١٤  الكامل  بيننا  ١٥١
  ٢  الطويل  أحزان  ١٥٥
        
  ٧  جمزوء الكامل  فناه  ٨
  ٥  الكامل  القاه  ٧٢
  ٢  دوبيت  لديه  ١٣٥
  ٢  الكامل  تنبيه  ١٤٤
  ٥  الرمل  ثراها  ١٨٣
        
  ١٠  الوافر  عليه  ٥٢
  ٢  دوبيت  سوى  ٣١
  ٩  اخلفيف  وفية  ١٦٥
  ٢٣  الطويل  راقيا  ١٩١
  ٢  دوبيت  مي  ١٩٣
        
  ٣٦  الطويل  الندى  ١٤٨
  ٢  دوبيت  أوال  ١٨٧

  
  
  








  

        
  ١  الرمل  الكثيب  ١

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


        
  ١٦  الكامل  جرييت  ٢

        
  ٤  الكامل  أبرح  ٣
  ٢  دوبيت  التصريح  ٤

        
  ١٤  اخلفيف  اإلبعاد  ٥
  ٢٤  الطويل  بدا  ٦
  ١٦  جمزوء الكامل  قصدي  ٧
  ١٠  الوافر  اخللود  ٨
  ٣  البسيط  ممدودا  ٩

        
  ١٩  الكامل  ضمائري  ١٠
  ٢٧  الكامل  تصرب  ١١
  ١٤  اتث   وأجرا  ١٢
  ٩  الرمل  خبري  ١٣
  ٦  جمزوء الرجز  القرى  ١٤
        
  ٩  الوافر  جاشا  ١٥
        
  ١٢  الرجز  ضلوعه  ١٦
        
  ١  الوافر  يستطيل  ١٧
        
  ٨  الكامل  احلمى  ١٨
  ٢  الطويل  تأملي  ١٩
  ١٢  اتث  القدمي  ٢٠
  ٤  لكاملا  كليم  ٢١
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  ٢  الوافر  عان  ٢٢
  ١٤  الرمل  مكاين  ٢٣
  ٢  دوبيت  نعمان  ٢٤
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  هـ ٨٨٧ت ( األزهري، حممد بن عبد اهللا ( 
 أدب/٩، خمطوط يف دار الكتب املصرية برقم  الدواوينمستوىف. 

 هـ ٦٧٧ت (  سوار الشيباين ابن إسرائيل، جنم الدين حممد بن ( 
  ، خمطوط مصور مبعهد إحياء املخطوطات العربية بالقاهرة، ميكروفيلمالديوان -                  

  .أدب / ١٣٣٠:                      رقم
  هـ ٨٧٤ت ( ابن تغري بردي، أبو احملاسن مجال الدين يوسف ( 

  ، خمطوط مصور مبكتبة اجلامعة األردنية، د الوايفاملنهل الصايف واملستويف بع -                
 .١٥٠٠:                    اجلزء اخلامس، ميكروفيلم رقم

  هـ ٧٧٩ت ( ابن حبيب، بدر الدين احلسن بن عمر ( 
  ، خمطوط مصور مبكتبة اجلامعة االردنية، ميكروفيلمدرة األسالك -                

 .٥١٤٦:                    رقم
 هـ ٨٧٥ت ( جازي، شهاب الدين أمحد بن حممد احل ( 

  :، خمطوط مصور مبكتبة اجلامعة األردنية، ميكروفيلم رقم اآلدابروض -               
                  ٤٥٧٥.  

  هـ ٧٧٦ت ( ابن اخلطيب، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا السلماين ( 
 .٦٤٣: تبة اجلامعة األردنية، ميكروفيلم رقم، خمطوط مصور مبكالسحر والشعر -              

  هـ٦٨٥ت ( ابن اخليمي، شهاب الدين حممد بن عبد املنعم ( 
  .١٨٦: ، خمطوط مبكتبة فلورنسة بإيطاليا، رقمالديوان -              
  ، خمطوط مصور مبعهد إحياء املخطوطات العربية بالقاهرة، ميكروفيلمالديوان -              

 .أدب / ١٤٤٧:          رقم        
  ادر بن عبد اهللا هـ ٧٩٤ت (الزركشي، حممد بن ( 

  ، خمطوط مصور مبكتبة اجلامعة األردنية،عقود اجلمان وتذييل وفيات األعيان -              
 .١٨٤٣:                  ميكروفيلم رقم

  هـ ٦٥٤ت (ابن الشعار، املبارك بن أيب بكر محدان املوصلي ( 
  ، خمطوط مصور مبكتبة اجلامعة األردنية، عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان -              

  .١٨٥٥:                  ميكروفيلم رقم
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  هـ ٧٦٤ت ( الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك ( 
  ، خمطوط مصور مبعهد إحياء املخطوطات العربيةجلوة املذاكرة يف خلوة احملاضرة -             

  .أدب / ١٢١٥:                 بالقاهرة، ميكروفيلم رقم
  .٣٩٨: ، خمطوط مبكتبة فينا الوطنية بالنمسا، رقمديوان الفصحاء وترمجان البلغاء -             
  ، خمطوط مصور  مبعهد إحياء املخطوطات العربية الروض الناسم والثغر الباسم -            

 .أدب / ١٧٦٨:               بالقاهرة، رقم
  هـ ٧٤٩ت ( ابن فضل اهللا العمري، شهاب الدين أمحد بن حييي ( 

  ، خمطوط مصور مبكتبة اجلامعة األردنية،مسالك األبصار يف ممالك األمصار -            
 .١٠٥٨:                ميكروفيلم رقم

  هـ ٨٥٩ت ( النواجي، مشس الدين حممد بن حسن ( 
  :، خمطوط مصور مبعهد إحياء املخطوطات العربية بالقاهرة، رقمغريبتأهيل ال -            

  .أدب / ١٠٧               
  ، خمطوط مصور مبكتبة اجلامعة األردنية،احلجة يف سرقات ابن حجة -            

  .١٤١٥:                ميكروفيلم رقم
  ط مصور مبكتبة اجلامعة األردنية، خمطومراتع الغزالن يف وصف احلسان من الغلمان -            

  .٦٨٨:                ميكروفيلم رقم
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  .    القرآن الكرمي
  هـ ٨٥٠ت ( األبشيهي، أبو الفتح شهاب الدين حممد بن أمحد ( 

  ،مفيد حممد قميحة، دار الكتب العلمية: ، حتقيقاملستطرف يف كل فن مستظرف -             
 )٢-١( م، ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٣، بريوت، ١                ط

  هـ ٧٣٧ت (ابن األثري احلليب، جنم الدين أمحد بن إمساعيل ( 
  ،)ط.د(حممد زغلول سالم، منشأة املعارف، : ، حتقيقهر الكنـزجو -                  

 ).ت.د(، ة                     اإلسكندري
 هـ ٦٣٠ت ( سن علي بن أيب الكرم حممد ابن األثري، عز الدين أبو احل ( 

  ناصر خسرو، -، ران)ط.د(، انتشارات إمساعيليان، أسد الغابة يف معرفة الصحابة -             
 ).٥-١(، )ت.د                (

  هـ ١٠٥ت( األحوص، عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن عاصم ( 
  )ط.د(ان مجال، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر، عادل سليم: ، حتقيقالديوان -             

 .م١٩٧٠/  هـ ١٣٩٠                القاهرة، 
  هـ ٣٧٠ت ( األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد ( 

  عبد السالم حممد هارون، املؤسسة املصرية العامة للتأليف: ، حتقيقذيب اللغة -             
 ).١٥-١( م، ١٩٦٤/  هـ ١٣٨٤، القاهرة، )ط.د(لنشر،                 واألنباء وا

  هـ ٦٥٤ت ( ابن أيب اإلصبع، عبد العظيم بن عبد الواحد ( 
  حفين حممد: ، حتقيقحترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن -             

 .م١٩٦٣/  هـ ١٣٨٣                شرف، الس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 
  هـ ٤٣٠ت ( األصبهاين، أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد ( 

  ، ٢حممد رواس قلعة جي وعبد الرب عباس، دار النفائس، ط: ، حتقيقدالئل النبوة -             
  ).٢-١(م، ١٩٨٦/  هـ ١٤٠٦                بريوت، 

  هـ ٣٥٦ت ( األصبهاين، أبو الفرج علي بن احلسني (  
  ).١٦-١(، )ت.د(، القاهرة، )ط.د(، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، األغاين -                  

  ،١٩٥٧، بريوت، )ط.د(عبد الستار أمحد فراج، دار الثقافة، : ، حتقيقاألغاين -                  
                     ٢٥-١(، ١٩٥٩، ١٩٥٨.(  
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 هـ ٥٩٧ت  (األصبهاين، عماد الدين حممد بن حممد ( 
  أمحد أمني، شوقي : حتقيق) قسم شعراء مصر (خريدة القصر وجريدة العصر -            

  م،١٩٥١، القاهرة، )ط.د(               ضيف، إحسان عباس، جلنة التأليف والترمجة والنشر، 
)               ٢-١ .(  

  هـ ٤٠٤ت ( اإلصطخري، ابن إسحاق إبراهيم بن حممد الفارسي ( 
  حممد جابر عبد العال احليين، اجلمهورية العربية املتحدة، : ، حتقيقاملسالك واملمالك -            

  . م١٩٦١/  هـ ١٣٨١، القاهرة، )ط.د               (
  هـ ١١٣٨ت ( اإلفراين، حممد الصغري بن حممد املراكشي ( 

  د العمري، وزارة األوقافحمم: ، حتقيقاملسلك السهل يف شرح توشيح ابن سهل -           
  .١٩٩٧ املغرب، -، احملمدية )ط.د(              والشؤون اإلسالمية، مطبعة فضالة، 

 أمني، بكري شيخ:  
  ، بريوت، ٤، دار العلم للماليني، طمطالعات يف الشعر اململوكي والعثماين -           

  .م١٩٨٦              
 أمني، فوزي حممد: 

  .م١٩٩٣، اإلسكندرية، )ط.د(، دار املعرفة اجلامعية، لعصر اململوكي األولأدب ا -           
  هـ ٢١٦ت ( األنصاري، أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت ( 

  ، بريوت، )ط.د(سعيد اخلوري، دار الكتاب العريب، : ، حتقيقالنوادر يف اللغة -           
 ).ت.د             (

  ) هـ١٠٠٨( اإلنطاكي، داود -
  حممد التوجني: ، حتقيقتزيني األسواق بتفصيل أحوال العشاق -           

  ).٢-١(م، ١٩٩٣/  هـ ١٤١٣، بريوت، ١              عامل الكتب، ط
 أنيس، إبراهيم: 

  .١٩٦٥، القاهرة، ٣، مكتبة األجنلو املصرية، طموسيقا الشعر -           
  هـ ٩٣١ت ( ابن إياس، حممد بن أمحد ( 

  حممد مصطفى، اهليئة املصرية العامة للكتاب، : ، حتقيقبدائع الزهور يف وقائع الدهور -           
 ).٤-١(، ١٩٨٢، القاهرة، ٢              ط

 األيويب، ياسني: 
   ـ ١٤١٥ لبنان، -، طرابلس١، جروس برس، طآفاق الشعر العريب يف العصر اململوكي / هـ

  .م١٩٩٥
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 الباشا، حسن: 
  ،)ط.د(، الدار الفنية للنشر والتوزيع، سالمية يف التاريخ والوثائق واآلثاراأللقاب اإل -           

 .م١٩٨٩/  هـ ١٤٠٩              القاهرة، 
 باشا، عمر موسى: 

 .م١٩٦٧، بريوت، ١، دار الفكر احلديث، طأدب الدول املتتابعة -           
  هـ ٢٥٦ت ( البخاري، أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل ( 

  حممد علي القطب وهشام البخاري، املكتبة العصرية،: ، حتقيقصحيح البخاري -           
  ).٥-١(م، ٢٠٠٠/  هـ ١٤٢٠بريوت، –، صيدا ٤              ط

  ).٤-١(م، ٢٠٠١/  هـ ١٤٢٢، )ط.د(، دار املنار، صحيح البخاري -           
  : بدوي، أمحد أمحد-

، دار ضة مـصر للطبـع        يف مصر والشام   روب الصليبية احلياة األدبية يف عصر احل     -           
  ،٢والنشر، ط

  ).ت.د( القاهرة، –              الفجالة 
 بروكلمان، كارل: 

  أشرف على الترمجة حممود فهمي) ٦-٥(، القسم الثالث تاريخ األدب العريب -           
  .ورمضان عبد التوابالسيد يعقوب بكر، :              حجازي، نقل الكتاب إىل العربية

  ).      ١٠-١(م، ١٩٩٣، القاهرة، )ط.د(             اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
  هـ ٣٥٤ت ( البسيت، أبو حامت حممد بن حبان ( 

  ، بريوت، ١بوران الضناوي، دار الكتب العلمية، ط: ، حتقيقتاريخ الصحابة -          
  .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨             

  ) م ١٩٢٠ت ( بغدادي، إمساعيل باشا   ال-
  م،١٩٥٥، بغداد، )ط.د(، مكتبة املثىن، هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار العارفني -          

)             ٢-١(  
  ) هـ ٤٦٣ت (   البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت -

  ).ت.د(، )ط.د(، الكفاية يف علم الرواية -          
  ). هـ ١٠٩٣ت ( دادي، عبد القادر بن عمر   البغ-

  –عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني : ، حتقيقخزانة األدب ولب لباب لسان العرب -          
  ).١٣-١(م، ١٩٩٧/  هـ ١٤١٨، مصر، ٤             مطبعة املدين، ط
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 بكار، يوسف حسني: 
  ، ٢، دار األندلس، طوء النقد احلديثبناء القصيدة يف النقد العريب القدمي يف ض -          

  ).ت.د(             بريوت، 
 بكري، عطا: 

  ).ت.د(، بغداد، )ط.د(، مطبعة اإلرشاد، دراسات يف الشعر العريب -              
  هـ ٧٦٧ت ( البلوي، خالد بن عيسى بن أمحد بن إبراهيم ( 

  سن السائح، اللجنة املشتركة لنشر احل: ، حتقيقتاج املفرق يف حتلية علماء املشرق -         
              التراث اإلسالمي بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

 ).٢-١(، )ت.د(املغرب، -، احملمدية)ط.د(           مطبعة فضالة، 
 جت، أمحد: 

  .م١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩، القاهرة، ١، املختار اإلسالمي، طحبار احلب عند الصوفية -          
  هـ ١٠٢٤ت (  البوريين، بدر الدين احلسن بن حممد ( 

  حممد عبد الكرمي النمري، دار الكتب العلمية،: ، حتقيقشرح ديوان ابن الفارض -          
 ).٢-١(م، ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٤، بريوت، ١             ط

  هـ ٤٥٨ت ( البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني ( 
  عبد املعطي قلعجي، دار البيان، : ، حتقيقدالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة -          

 ). ٧-١(م، ١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨، القاهرة، ١            ط
  هـ٥٠٢ت ( التربيزي، أبو زكريا حيى بن علي اخلطيب ( 

  ، مكتبة ومطبعة حممدحممد عبد املنعم خفاجي: ، حتقيقشرح ديوان احلماسة أليب متام -          
  ).٢-١(م، ١٩٥٥/  هـ ١٣٧٤، القاهرة، )ط.د(             علي صبيح وأوالده، 

  هـ ٥٨٣ت ( التعاويذي، ابن سبط حممد بن عبيد اهللا ( 
  .م١٩٠٣، القاهرة، )ط.د(مرجليوث، مطبعة املقتطف، . س.د: ، حتقيقالديوان -          

 هـ ٨٧٤ت ( ين يوسف ابن تغري بردي، أبو احملاسن مجال الد ( 
  فهيم حممد شلتوت، مطبعة دار الكتب: ، حتقيقالدليل الشايف على املنهل الصايف -          

 ).٢-١(، ١٩٨٨، القاهرة، ٢             املصرية، ط
  حممد حممد أمني، مطبعة دار الكتب: ، حتقيقاملنهل الصايف واملستويف بعد الوايف -          

 ). ١٣-١(م، ٢٠٠٣/  هـ ١٤٢٣، القاهرة، )ط.د(لوثائق القومية،              وا
  ، )ط.د(، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترمجة والطباعة والنشر، النجوم الزاهرة -          

 ). ١٦-١(، )ت.د(             القاهرة، 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  هـ ٢٣١ت ( أبو متام، حبيب بن أوس الطائي ( 
  / هـ١٤١٢، بريوت، ٢شاهني عطية، دار الكتب العلمية، ط: ليق، شرح وتعالديوان -       

  .م١٩٩٢          
  هـ ١١٥٨ت ( التهانوي، حممد علي ( 

  ، بريوت، ١علي دحروج، مكتبة لبنان، ط: ، حتقيقكشاف اصطالحات الفنون والعلوم -       
  ).٢-١(م، ١٩٩٦           

 أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمية، : يق، حتقكشاف اصطالحات الفنون والعلوم -        
  ).٤-١(م، ١٩٩٨/ هـ ١٤١٨، بريوت ١           ط

  هـ٦٥١ت (التيفاشي، أبو العباس أمحد بن يوسف ( 
 إحسان عباس، املؤسسة العربية للدراسات: ، حتقيقسرور النفس مبدارك احلواس اخلمس  

  .م١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠، بريوت، ١     والنشر، ط
 هـ ٤٣٠ت (  منصور الثعاليب، أبو (  

  مصطفى السقا وآخرون، مطبعة مصطفى البايب احلليب،: ، حتقيقفقه اللغة وسر العربية -        
  .م١٩٧٢/ هـ ١٣٩٢           الطبعة األخرية، القاهرة، 

  مفيد حممد قمحية، دار الكتب العلمية،: ، حتقيقيتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر -         
  ).٤-١(م، ١٩٨٣/  هـ ١٤٠٣، بريوت، ١ ط           

  هـ ٢٥٥ت ( اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر ( 
  ).٤-١(، )ت.د(، )ط.د(عبد السالم هارون، دار الفكر، : ، حتقيقالبيان والتبيني -             

  هـ ٤٨٢ت ( اجلرجاين، أمحد بن حممد ( 
  ، بريوت،١، دار الكتب العلمية، طغاءات البلرشااملنتخب من كنايات األدباء وا -            

  .م١٩٨٤/  هـ ١٤٠٥               
  هـ ٨١٦ت ( اجلرجاين، علي بن حممد علي ( 

 .م١٩٩٨/  هـ ١٤١٩، بريوت، ١، دار الفكر، طالتعريفات -        
  هـ ٧٣٩ت ( اجلزري، مشس الدين حممد بن إبراهيم ( 

 خضري عباس حممد خليفة املنشداوي، دار : ق، حتقياملختار من تاريخ ابن اجلزري -        
  .م١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨، بريوت، ١           الكتاب العريب، ط

  هـ ٦٣٧ت ( اجلزري، ضياء الدين نصر اهللا بن حممد ( 
  ، )ط.د(نور القيسي وهالل ناجي، : ، حتقيقكفاية الطالب يف نقد كالم الشاعر والناقد -        

  .م١٩٨٢ل، ،  املوص)ط.د           (

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ) هـ ٣٣٧ت (  ابن جعفر، قدامة -
  ، بريوت، )ط.د(حممد عبد املنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، : ، حتقيقنقد الشعر -         

  ).ت.د            (
  : اجلمال، أمحد صادق-

  ،  )ط.د(، الدار القومية للطباعة والنشر، األدب العامي يف مصر يف العصر اململوكي -         
  .م١٩٦٦/ هـ ١٣٨٦            القاهرة، 

  هـ ٢٣١ت ( اجلمحي، حممد بن سالم ( 
  ).٢-١(، )ت.د(، جدة، )ط.د(، دار املدين، طبقات فحول الشعراء -         

  هـ ٣٩٢ت (ابن جين، أبو الفتح عثمان ( 
  ، ، بريوت٢حممد علي النجار، دار اهلدى للطباعة والنشر، ط: ، حتقيقاخلصائص -         

  ).٣-١(، )ت.د            (
  فوزي سعد عيسى، دار املعرفة اجلامعية، : ، حتقيقكتاب العروض وخمتصر القوايف -         

  .٢٠٠٣، اإلسكندرية، )ط.د             (
  هـ ٥٤٠ت (اجلواليقي، أبو منصور موهوب بن أمحد ( 

  عبد الرحيم، دار القلم. ف: ، حتقيقاملعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم -         
 .م١٩٩٠/  هـ ١٤١٠، دمشق، ١            ط

  هـ ٥٩٧ت ( ابن اجلوزي، مجال الدين عبد الرمحن بن علي ( 
  ).٤-١(م، ١٩٩٨، بريوت، ٢، دار الفكر، طصفة الصفوة -        
  وت، ، بري٤حممود فاخوري، ورواس قلعة جي، دار املعرفة، ط: ، حتقيقصفة الصفوة -        

 ).٤-١(م، ١٩٨٦/  هـ ١٤٠٦           
  هـ٣٩٣ت ( اجلوهري، إمساعيل بن محاد( 

   ١٤٠٤، بريوت، ٣أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، ط: ، حتقيقالصحاح -        
 ).٦-١(م، ١٩٨٤/            هـ 

  هـ ٧٧٩ت ( ابن حبيب، احلسن بن عمر ( 
  حممد حممد أمني، مطبعة دار الكتب،: ، حتقيق املنصور وبنيهتذكرة النبيه يف أيام -        

  ).٣-١(م، ١٩٧٦، القاهرة، )ط.د          (
  ) هـ ٨٧٥ت ( احلجازي، شهاب الدين أمحد بن حممد -

  رحاب عكاوي، دار احلرف العريب، : ، حتقيقلكنس اجلواري يف احلسان من اجلواري ا-        
  .م١٩٩٨ /  هـ١٤١٨، بريوت، ١           ط
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 هـ ٨٣٧ت ( ، تقي الدين أبو بكر علي ابن حجة احلموي ( 
  ، بريوت، ٢عصام شعيتو، دار ومكتبة اهلالل، ط: ، حتقيقخزانة األدب وغاية األرب -       
  ).٢-١(م، ١٩٩١        

  هـ ٨٥٢ت ( ابن حجر العسقالين، شهاب الدين أمحد بن علي ( 
   حمافظة مصر،  –، بغداد ١ مطبعة السعادة، ط–، مكتبة املثىن اإلصابة يف متييز الصحابة -        

  ).٤-١( هـ، ١٣٢٨           
  حمروسة حيدر آباد-، اهلند١، جملس دائرة املعارف النظامية، طذيب التهذيب -        

  ).١٢-١( هـ، ١٣٢٦           الدكن، 
  عبد الوارث حممد علي، دار : ، حتقيقليهاالدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة والذيل ع -        

  ).٤-١(م، ١٩٩٧/  هـ ١٤١٨، بريوت، ١           الكتب العلمية، ط
  ).٧-١(م، ١٩٧١، بريوت، ٢، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، طلسان امليزان -        

  ) هـ ٧٧٦ت (  ابن أيب حجلة، شهاب الدين أمحد -
  .م١٩٨٤، بريوت، )ط.د(هلالل للطباعة والنشر، ، دار ومكتبة اديوان الصبابة -        

  : احلسين، ابن عجيبة-
  .م١٩٩٩، القاهرة، ١، مكتبة مدبويل، طمصطلحات التصوف -        

  :  حسني، علي صايف-
  ، القاهرة، )ط.د(، دار املعارف، األدب الصويف يف مصر يف القرن السابع اهلجري -       

  .م١٩٦٤          
  : كامل  حسني، حممد-

  ).ت.د(، )ط.د(، دار الفكر العريب، أدبنا العريب يف عصر الوالة -     
  ) هـ ٤٥٣ت (   احلصري، أبو إسحاق إبراهيم بن علي -

  ،٢علي حممد البجاوي، منشورات عيسى احلليب وشركاه، ط: ، حتقيقزهر اآلداب -    
  ).٢-١( م، ١٩٦٩/  هـ ١٣٨٩       القاهرة، 

  ) هـ ٩٧٥ت ( رمحن بن عبد اهللا باكثري  احلضرمي، عبد ال-
  رشيد عبد : ، حتقيقتنبيه األديب على ما يف شعر أيب الطيب من احلسن واملعيب -               

  .م١٩٧٧، بغداد، )ط.د(                 عبد الرمحن صاحل، دار احلرية للطباعة 
  هـ ٧٢٥ت ( احلليب، شهاب الدين حممود ( 

أكرم عثمان يوسف، دار احلريـة للطباعـة،        : ، حتقيق ناعة الترسل حسن التوسل إىل ص    -
  .م١٩٨٠، بغداد، )ط.د(
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عبد الرحيم حممد عبد الرحيم، مطبعة التيـسري،        : ، حتقيق منازل األحباب ومنازه األلباب    -
  م١٩٨٩، القاهرة، )ط.د(

 حلمي، حممد مصطفى: 
  .م١٩٨٤، القاهرة، ٢ب، ط، اهليئة املصرية العامة للكتااحلياة الروحية يف اإلسالم -
 ).ت.د(، القاهرة، )ط.د(، دار املعارف، ابن الفارض واحلب اإلهلي -

  هـ ٣٥٧ت ( احلمداين، أبو فراس احلارث بن سعيد ( 
ـ   ١٤٢٤، بـريوت،    ٥عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، ط      : ، حتقيق الديوان - / هـ

 .م٢٠٠٣
 محزة، عبد اللطيف: 

، اهليئة املصرية العامة للكتـاب،      يف العصرين األيويب واململوكي   احلركة الفكرية يف مصر      -
 .م١٩٩٩، القاهرة، )ط.د(

  هـ ٦٢٦ت ( احلموي، ياقوت بن عبد اهللا ( 
، بـريوت،   )ط.د(فريد عبد العزيز اجلندي، دار الكتب العلمية،        : ، حتقيق معجم البلدان  -
 ).٥-١(، )ت.د(

  هـ ٩٠٠ت ( احلمريي، حممد بن عبد املنعم ( 
،بـريوت،  )ط.د(إحسان عباس، مكتبة لبنـان،      : ، حتقيق الروض املعطار يف خرب األقطار     -

 .م١٩٧٥
 حيدر، علي: 

ـ   ١٤٠٤، بريوت،   )ط.د(خليل مردم بك، دار صادر،      : ، حتقيق الديوان - م، ١٩٨٤/  ه
)٢-١.( 

  هـ ٢١٤ت ( اخلرميي، أبو يعقوب إسحاق بن حسان ( 
، ١وحممد جبار املعيبـد، دار الكتـاب اجلديـد، ط         علي جواد الطاهر    : ، حتقيق الديوان -

 . م١٩٧١بريوت، 
 أبو خزام، أنور فؤاد: 

 .م١٩٩٣، بريوت، ١، مكتبة لبنان، طمعجم املصطلحات الصوفية -
  هـ ٧٧٦ت ( ابن اخلطيب، لسان الدين حممد بن عبد اهللا ( 

، القـاهرة،   ١، ط حممد عبد اهللا عنان، مكتبة اخلاجني     : ، حتقيق اإلحاطة يف أخبار غرناطة    -
  ).٤-١(م، ١٩٧٥/ هـ ١٣٩٥م، ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤

 ).ت.د(، )ط.د(، السحر والشعر -
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  هـ ١٠٦٩ت ( اخلفاجي، شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر ( 
عبد الفتاح حممد احللو، مطبعة عيسى البايب احلليب : ، حتقيقرحيانة األلبا وزهرة احلياة الدنيا   -

  ).٢-١(م، ١٩٦٧ / هـ١٣٨٦، القاهرة، ١وشركاه، ط
حممد كشاش، دار الكتب العلمية،     : ، حتقيق شفاء الغليل فيما يف كالم العرب من الدخيل        -
 .م١٩٩٨/  هـ ١٤١٨، بريوت، ١ط

 خفاجي، حممد عبد املنعم: 
  ).ت.د(، القاهرة، )ط.د(، مكتبة غريب، األدب يف التراث الصويف -
 .م١٩٩٠، بريوت، ١، دار اجليل، طديثاحلياة األدبية بعد سقوط بغداد حىت العصر احل -

  هـ ٦٨١ت ( ابن خلكان، مشس الدين أمحد بن حممد ( 
، بـريوت،   )ط.د(إحسان عباس، دار صادر،     : ، حتقيق وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان     -

 ).٨-١(م، ١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧
 خلوصي، صفاء: 

 ).ت.د(، بغداد، ٦، مكتبة املثىن، طفن التقطيع الشعري والقافية -
  هـ ٥١٧ت ( ابن اخلياط، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد ( 

 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤، بريوت، ٢خليل مردم بك، دار صادر، ط: ، حتقيقالديوان -
 داود، عبد الباري حممد: 

، القـاهرة،   ١، الدار املصرية اللبنانيـة، ط     الفناء عند الصوفية املسلمني والعقائد األخرى      -
 .م١٩٩٧/  هـ ١٤١٧

 هـ ٦٣٣ت ( ، أبو اخلطاب عمر بن حسن ابن دحية ( 
إبراهيم األبياري، حامد عبد ايد، أمحد أمحـد        : ، حتقيق املطرب من أشعار أهل املغرب     -

بدوي، إدارة نشر التراث القدمي باإلدارة العامة للثقافة بوزارة التربيـة والتعلـيم باملطبعـة               
  .م١٩٥٤، القاهرة، ١األمريية، ط

  ) هـ ٣٢١ت (كر حممد بن احلسن  ابن دريد، أبو ب-   
   اهلند، –، حيدر آباد الدكن ١، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، طمجهرة اللغة -         

 ).٣-١( هـ، ١٣٥١ - هـ ١٣٤٤           
  هـ ٨٠٩ت ( ابن دقماق، إبراهيم بن حممد ( 

، )ط.د(يـع والنـشر،     ، املكتب التجاري للطباعة والتوز    االنتصار لواسطة عقد األمصار    -
  ).٢-١(، )ت.د(بريوت، 
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 ١٤٢٠، بريوت،   ١مسري طبارة، املكتبة العصرية، ط    : ، حتقيق نزهة األنام يف تاريخ اإلسالم     -
  .م١٩٩٩/ هـ 

  ) هـ ٨٤٢ت (  الدماميين، بدر الدين -    
 . هـ١٣٢٣، مصر، ١، املطبعة اخلريية، طالعيون الفاخرة الغامزة على خبايا الرامزة -          

 دمهان، حممد أمحد: 
، )ط.د( دار الفكـر،  -، دار الفكر املعاصـر   معجم األلفاظ التارخيية يف العصر اململوكي      -

 .م١٩٩٠/  هـ ١٤١٠ دمشق، –بريوت 
 دوزي، رينهارت: 

حممد سليم النعيمي، وزارة الثقافة والفنون العراقيـة،  : ، نقله للعربية  تكملة املعاجم العربية   -
 ).٩-١(م، ١٩٧٨، بغداد )ط.د(

   ،هـ ٢٧٦ت ( الدينوري، ابن قتيبة أبو حممد عبد اهللا مسلم ( 
  ).ت.د(، )ط.د(حممد حميي الدين عبد احلميد، : ، حتقيقأدب الكاتب -
ـ  ١٤١٧، القاهرة، ١أمحد حممد شاكر، دار احلديث، ط     : ، حتقيق الشعر والشعراء  - /  هـ

 ).٢-١(م، ١٩٩٦
  هـ ٧٤٨ت ( الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد .( 

، بـريوت،  ١إبراهيم صـاحل، دار ابـن األثـري، ط   : ، حتقيقاإلشارة إىل وفيات األعيان    -
  .م١٩٩١

مصطفى بن علي عوض وربيع أبو بكر عبـد البـاقي،           : ، حتقيق اإلعالم بوفيات األعالم   -
  ).٢-١(م، ١٩٩٣/  هـ ١٤١٣، بريوت، ١مؤسسة الكتب الثقافية، ط

ـ   ٦١٠ – ٦٠١فيات  حوادث وو  (تاريخ اإلسالم  - بشار عـواد معـروف،     :، حتقيق ) ه
ــ    ١٤٠٨، بـريوت،    ١شعيب األرناؤوط، صاحل مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، ط        /  ه

  .م١٩٩٨
عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب : ، حتقيق) هـ ٦٩٠ – ٦٨١حوادث ووفيات ( و -

  .م٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١، بريوت، ١العريب، ط
عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب : ، حتقيق) هـ ٧٠٠ – ٦٩٠حوادث ووفيات ( و -

  ).٥٢-١. (م٢٠٠٣  - هـ ١٣٢٣، بريوت، )ط.د(العريب، 
  ).٢-١(م، ١٩٧٤، القاهرة، )ط.د(، اهليئة املصرية العامة للكتاب، دول اإلسالم -
حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمـروي، دار الفكـر،         : ، حتقيق سري أعالم النبالء   -
  ).١٧-١(م، ١٩٩٧/  هـ ١٤١٧وت، ، بري١ط
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أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلـول، دار الكتـب           : ، حتقيق العرب يف خرب من غرب     -
  ).٥-١(، )ت.د(، بريوت، )ط.د(العلمية، 

حممد سيد جاد احلق، مطبعـة دار       : ، حتقيق معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار      -
  ).٣-١(، )ت.د(، القاهرة، ١التأليف باملالية، ط

، بريوت، )ط.د(علي حممد البجاوي، دار املعرفة، : ، حتقيقميزان االعتدال يف نقد الرجال     -
 ).٧-١(، )ت.د(

  هـ ٣٢٧ت ( الرازي، عبد الرمحن بن حممد ( 
   م،١٩٥٢/  هـ١٣٧٢، بريوت، )ط.د(، دار الكتب العلمية، اجلرح والتعديل -
) ٩-١.( 

 هـ ٦٦٦ت ( بد القادر الرازي، حممد بن أيب بكر بن ع ( 
بـريوت،  –، صيدا   ٦يوسف الشيخ حممد، املكتبة العصرية، ط     : ، اعتىن به  خمتار الصحاح  -

 .م١٩٩٩/  هـ ١٤٢٠
  هـ ٤٨٠ت ( الربعي، عيسى بن إبراهيم بن حممد ( 

 .م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧، بريوت، ٢، مؤسسة الكتب الثقافية، طنظام الغريب يف اللغة -
 هـ ٤٥٦ت ( سن ابن رشيق، أبو علي احل ( 

حممد حميي الدين عبد احلميد، دار اجليـل،  : ، حتقيقالعمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده     -
 ).٢-١(م، ١٩٧٢، بريوت، ٤ط

 الركاين، جودت: 
 .م١٩٧٤/ هـ ١٣٩٤، دمشق، ١، دار الفكر، طاألدب العريب من االحندار إىل االزدهار -

  هـ ١٣٩٦ت ( الزركلي، خري الدين ( 
 ).٨-١(م، ١٩٩٩، بريوت، ١٤، دار العلم للماليني، طعالماأل -

  هـ ٥٣٨ت ( الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر ( 
  .م١٩٩٦، بريوت، ١، مكتبة لبنان، طأساس البالغة -
ـ   ١٣٩٧، بريوت،   ٢، دار الكتب العلمية، ط    املستقصى يف أمثال العرب    - م، ١٩٧٧/  ه
)٢-١( 

  هـ ٧٧١ت ( السبكي، أبو نصر عبد الوهاب( 
  ).١٠-١(ت، .، بريوت، د٢، دار املعرفة، ططبقات الشافعية الكربى -
 

  هـ ٨ق ( السجلماسي، حممد بن عبد العزيز ( 
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، ١عالل الغازي، مكتبة املعـارف، ط     : ، حتقيق املنـزع البديع يف جتنيس أساليب البديع      -
 . م١٩٨٠/  هـ ١٤٠١الرباط، 

 السحمراين، أسعد: 
 .م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧، بريوت، ١، دار النفائس، طلحاتهالتصوف منشؤه ومصط -

  هـ ٦٤٣ت ( السخاوي، أبو احلسن علي بن حممد ( 
 ١٤١٥، بريوت،  ٢حممد أمحد الدايل، دار صادر، ط     : ، حتقيق سفر السعادة وسفري اإلفادة    -

 ).٣-١( م، ١٩٩٥/ هـ 
  هـ ٩٠٢ت (السخاوي، مشس الدين حممد عبد الرمحن ( 

   هـ، ١٣٥٤، القاهرة، )ط.د(، مكتبة القدسي، هل القرن التاسعالضوء الالمع أل -
)١٢-١.( 

 سرور، طه عبد الباقي: 
، )ت.د(، القـاهرة،    )ط.د(، مكتبة ضة مصر ومطبعتها،      من أعالم التصوف اإلسالمي    -
)٢-١.(  

  ) هـ ١٢ت (  السعدي، املخبل ربيع بن مالك -    
 ).ت.د(، دمشق، )ط.د(، مطابع دار القلم، لديوان ا-         

  هـ ٦٨٥ت ( ابن سعيد األندلسي، علي بن موسى ( 
، القـاهرة،   )ط.د(حسني نصار، مطبعة دار الكتـب،       : ، حتقيق املغرب يف حلى املغرب    -

  .م١٩٧٠
سيد حنفي حسنني، اهليئة املصرية العامة للكتـاب،        : ، حتقيق املقتطف من أزاهر الطرف    -
 .م١٩٨٣، القاهرة، )ط.د(

 غلولسالم، حممد ز: 
  ).٣-١(، )ت.د(، اإلسكندرية، )ط.د(، منشأة املعارف، األدب يف العصر اململوكي -
  ). ٣-١(م، ١٩٨٥، القاهرة، )ط.د(، دار املعارف، األدب يف العصر اململوكي -
، القاهرة،  )ط.د(، دار املعارف،    تاريخ النقد العريب من القرن اخلامس إىل العاشر اهلجري         -
 ).ت.د(

 هـ ٧٧٤ت (  املعايل حممد بن رافع السالمي، أبو ( 
  م، ١٩٨٢، بريوت، ١صاحل مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، ط: ، حتقيقالوفيات -
)٢-١( 

 سليم، حممود رزق: 
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  م،١٩٦٥/  هـ ١٣٨٥، القاهرة، ١، مكتبة اآلداب، طعصر سالطني املماليك -
) ٨-١.( 

  هـ ٥٦٣ت ( السهروردي، عبد القاهر بن عبد اهللا ( 
 م١٩٦٦، بريوت، ١، دار الكتاب العريب، طاملعارفعوارف  -

  هـ ٤٥٨ت (ابن سيدة، علي بن إمساعيل ( 
جلنة إحياء التراث العريب يف دار اآلفاق اجلديدة، دار اآلفاق اجلديـدة،     : ، حتقيق املخصص -
 ).٥-١(، )ت.د(، بريوت، )ط.د(

  هـ ٣٦٨ت ( السريايف، أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا ( 
  .م١٩٨٥، بريوت، ١رمضان عبد التواب، دار النهضة العربية، ط: ، حتقيقعرضرورة الش -

  هـ٩١١ت( السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن حممد( 
حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيـسى      : ، حتقيق بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة      -

  ).٢-١( م، ١٩٦٤/  هـ ١٣٨٤، القاهرة، ١البايب احلليب وشركاه، ط
، ١خليل املنصور، دار الكتب العلمية، ط     : ، حتقيق حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة      -

 )٢-١(م، ١٩٩٧بريوت، 
  هـ ٧٩٠ت ( الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ( 

 ١٤٠٦، بريوت، ٢حممد أبو األجفان، مؤسسة الرسالة، ط: ، حتقيقاإلفادات واإلنشادات -
 .م١٩٨٦/ هـ 

 الشايب، أمحد: 
 ).ت.د(، القاهرة، ٥، مكتبة النهضة املصرية، طاألسلوب -

 شبيب، غازي: 
 .م١٩٩٨ بريوت، –، صيدا ١، املكتبة العصرية، طفن املديح النبوي يف العصر اململوكي -

 شرف، حممد ياسر: 
 .م١٩٨٦، القاهرة، )ط.د(، اهليئة املصرية العامة للكتاب، حركة التصوف اإلسالمي -

 هـ ٤٠٦ت ( و احلسن حممد بن أيب أمحد الشريف الرضي، أب ( 
 ).٢-١(، )ت.د(، بريوت، )ط.د(، دار صادر، الديوان -

  هـ ٤٣٦ت ( الشريف املرتضي، علي بن احلسني ( 
م، ١٩٨٥، القـاهرة،    )ط.د(رشيد الصفار، دار إحياء الكتب العربية،       : ، حتقيق الديوان -
)٢-١.( 

  هـ ١٢٥٠ت ( الشوكاين، حممد بن علي ( 
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 هـ،  ١٣٤٨، القاهرة،   ١، مطبعة السعادة، ط   بدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع      ال -
)٢-١.( 

 الشييب، كامل مصطفى: 
ـ   ١٣٩٢، بريوت،   )ط.د( دار الثقافة،    –، منشورات اجلامعة الليبية     ديوان الدوبيت  - /  ه

 .م١٩٧٢
  هـ ٨٣٧ت ( الشييب، أبو احملاسن حممد بن علي ( 
 ١(م، ١٩٨٢/  هـ ١٤٠٢، بريوت، ١ أسعد ذبيان، دار املسرية، ط:، حتقيقمثثال األمثال-

٢.( 
 يشري اد: 

  م١٩٨٠، بريوت، )ط.د(، ، مكتبة لبنانمعجم األلفاظ الفارسية املعربة -
  ) هـ ٣٨٥ت ( الصاحب، أبو القاسم إمساعيل بن عباد -

  /   هـ ١٤١٤بريوت، ، ١حممد حسن آل ياسني، عامل الكتب، ط:  احمليط يف اللغة، حتقيق-         
  ).١٠-١(م، ١٩٩٤            

  ) هـ ٦٥٠ت (  الصاغاين، احلسن بن حممد -    
  م،١٩٧٠، بغداد، )ط.د(، منشورات وزارة الثقافة، العباب الزاخر واللباب الفاخر -        

)          ٢-١.( 
 الصاحل، صبحي: 

  .م١٩٩٧ت، ، بريو١٣، دار العلم للماليني، طدراسات يف فقه اللغة -
  هـ ٧٦٤ت ( الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك ( 

  ، بريوت،١فاحل أمحد البكور، دار الفكر، ط: ، حتقيقأعيان العصر وأعوان النصر -
  ).٤-١(م، ١٩٩٨/  هـ ١٤١٩ 
علي أبو زيد، نبيل أبو عمشة، حممد موعد، حممـود سـامل     : أعيان العصر وأعوان النصر    -

ــ    ١٤١٨ دمشق،   –، بريوت   ١ دار الفكر، ط   – حممد، دار الفكر املعاصر    م، ١٩٩٨/  ه
)٥-١.(  
حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية،      : ، حتقيق متام املتون يف شرح رسالة ابن زيدون       -
  .م١٩٦٩بريوت، –، صيدا )ط.د(
ـ   ١٤١١، بريوت،   ٢، دار الكتب العلمية، ط    الغيث املسجم يف شرح المية العجم      - / هـ

  ).٢-١(م، ١٩٩٠
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احملمدي عبد العزيز احلناوي، دار الطباعـة       : ، حتقيق فض اخلتام عن التورية واالستخدام     -
  .م١٩٧٩/  هـ ١٣٩٩، القاهرة، ١احملمدية، ط

حممد علي سلطاين، جممع اللغة العربية يف دمـشق،         : ، حتقيق نصرة الثائر على املثل السائر     -
  .م١٩٧١، دمشق، )ط.د(
، فيـسبادن،   ٢هلموت ريتر، فرانز شـتاينر ط     : ، باعتناء )٤-١(، اجلزء الوايف بالوفيات  -

  .م١٩٦٢/ هـ ١٣٨١
ـ   ١٣١٩، فيـسبادن،    )ط.د(حممد يوسف جنم، فرانز شـتاينر       : ، باعتناء )٨(اجلزء   / هـ
ـ  ١٤١١، شتوتغارت،   )ط.د(يوسف فان إس، فرانز شتاينر      : ، باعتناء )٩(ج. م١٩٧١ / ه
 ١٤٠٥، فيـسبادن،    )ط.د(نز شتاينر   رمضان عبد التواب، فرا   : ، باعتناء )١٢(ج. م١٩٩١

ـ   ، شـتوتغارت،   ٢حممد احلجريي، فرانز شتاينر ط    : ، باعتناء )٢١و  ١٣(ج. م١٩٨٥/ ه
ـ  ١٤١١ ، شـتوتغارت،   ٢ديد رينغ، فرانز شتاينر ط    .س: ، باعتناء )١٤(ج. م١٩٩١/ ه
ـ    ١٤١١  شـتوتغارت،   –رضوان السيد، فرانز شـتاينر    : ، باعتناء )١٩(ج. م١٩٩١/ ه
ـ  ١٤١٢ ، شتوتغارت،  ٢رمزي البعلبكي، فرانز شتاينر ط    : ، باعتناء )٢٢(ج. م١٩٩٢/ ه
 ).٣٠-١(م، ١٩٩١/ هـ ١٤١١

 ضيف، شوقي: 
  ).ت.د(، القاهرة، )ط.د(، دار املعارف، الرثاء -
  ).ت.د(، القاهرة، ٣، دار املعارف، ط)قسم مصر والشام (عصر الدول واإلمارات -
  ).ت.د(، القاهرة، ٧عارف، ط، دار املالفن ومذاهبه يف الشعر العريب -
  ).ت.د(، القاهرة، )ط.د(، دار املعارف، يف التراث والشعر واللغة -
 .م١٩٦٦، القاهرة، ٢، دار املعارف، طيف النقد األديب -

  هـ ٣١٠ت (الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير ( 
ـ   ١٤٠٨، بريوت،   )ط.د(، دار الفكر،    ي القرآن جامع البيان عن تأويل آ     - م، ١٩٨٨/  ه
)٣٠-١.( 

  هـ ٥١٣ت (الطغرائي، احلسني بن علي ( 
 اجلمهورية –علي جواد الطاهر، حيىي اجلبوري، منشورات وزارة اإلعالم : ، حتقيقالديوان -

 .م١٩٧٦/ هـ ١٣٩٦، بغداد، )ط.د( دار احلرية للطباعة، –العراقية 
 الطوانسي، حممد عبد احلميد: 

  ).ت.د() ط.د(، دراسات يف أدب مصر اإلسالمية -
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  هـ ٣٧٨ت ( الطوسي، أبو نصر عبد اهللا بن علي ( 
  ).ت.د(، القاهرة، )ط.د(عبد احلليم حممود، مكتبة الثقافة الدينية، : ، حتقيقاللمع -

 عاشور، سعيد عبد الفتاح: 
 .م١٩٧٦، القاهرة، ٢، دار النهضة، طالعصر املماليكي يف مصر والشام -

  هـ ٤١ت ( العامري، لبيد بن ربيعة ( 
 مكتبـة   –إبراهيم جزيين، دار القـاموس احلـديث        : ، حتقيق شرح ديوان لبيد بن ربيعة     -

 ).ت.د(بغداد، -، بريوت)ط.د(النهضة، 
  اء الدين حممد بن حسني ،هـ ١٠٣١ت ( العاملي ( 

 ١٤١٨، بريوت،   ١حممد عبد الكرمي النمري، دار الكتب العلمية، ط       : ، حتقيق الكشكول -
 ).٢-١(م، ١٩٩٨/ هـ 

 هـ ٩٦٣ت ( لعباسي، عبد الرحيم بن أمحد ا ( 
      حممد حميي الدين عبد احلميد، عـامل       : ، حتقيق معاهد التنصيص على شرح شواهد التلخيص

ــ    ١٣٦٧ القاهرة،   –، بريوت   )ط.د( املكتبة التجارية الكربى،     –الكتب    م،  ١٩٤٧/  ه
)٤-١.( 

  هـ ١١٣٨ت ( ابن عبد احلليم، حممد سليم بن حسني ( 
، عمـان،  ١حازم سعيد يـونس، دار عمـار، ط   : ، حتقيق لبصائر لفرائد الضرائر  موارد ا  -

 .م٢٠٠٠/  هـ ١٤٢٠
 العبد اهللا، كامل: 

 .م١٩٦٢، بريوت، )ط.د(، منشورات دار مكتبة احلياة، شعراء من املاضي -
 عبد اهلادي، حسن: 

والتوزيـع،  ، دار الينابيع للنـشر  أيوب مع حتقيق ديوانهدراسة شعر تاج امللوك بوري بن     -
 .م١٩٩٧، عمان، )ط.د(

  هـ ٢١٠ت ( أبو العتاهية، أبو إسحاق إمساعيل بن القاسم ( 
 .م١٩٩٧، بريوت، ٢جميد طراد، دار الكتاب العريب، ط: ، حتقيقالديوان -

 عتيق، عبد العزيز: 
  .م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥، بريوت، )ط.د(، دار النهضة العربية، علم البديع -
 .م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧، بريوت، )ط.د(، دار النهضة العربية، علم العروض والقافية -

  هـ ٨٢٦ت ( ابن العراقي، ويل الدين أمحد بن عبد الرحيم ( 
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، ١صاحل مهدي عباس، مؤسـسة الرسـالة، ط    : ، حتقيق الذيل على العرب يف خرب من غرب       -
 .م١٩٨٩بريوت، 

  هـ ٦٣٨ت ( ابن عريب، حميي الدين أبو عبد اهللا ( 
 ).ت.د(، بريوت، )ط.د(، دار إحياء التراث العريب، وفيةاصطالح الص -

  هـ ٣٩٥ت ( العسكري، أبو اهلالل احلسن بن عبد اهللا .( 
حممد أبو الفضل إبراهيم وعبد ايد قطايش، املكتبـة العـصرية،     : ، حتقيق مجهرة األمثال  -
  ).٢-١(م، ٢٠٠٣/  هـ ١٤٢٤، بريوت، ١ط
وي وحممد أبو الفضل إبراهيم، مطابع عيسى البـايب         علي البجا : ، حتقيق كتاب الصناعتني  -

 .م١٩٧١، القاهرة، ٢احلليب وشركاه، ط
  هـ ٦٦٣ت (ابن عصفور، أبو احلسن علي بن مؤمن ( 

  ، بريوت، ١خليل عمران املنصور، دار الكتب العلمية، ط: ، حتقيقضرائر الشعر -
 .م١٩٩٩/  هـ ١٤٢٠

 عطوان، حسني: 
 ت.د(، القاهرة، )ط.د(، دار املعارف، عصر العباسي األولمقدمة القصيدة العربية يف ال.(  
 
 العطوي، مسعد بن عيد: 

 .م١٩٩٥، الرياض، ١، مكتبة التوبة، طاالجتاهات الفنية يف الشعر إبان احلروب الصليبية -
 علي، أسعد: 

 ).ت.د(، بريوت، )ط.د(، اإلنسان والتاريخ يف شعر أيب متام -
 هـ ١٠٨٩ت ( ح عبد احلي ابن العماد احلنبلي، أبو الفال ( 

  ،)ت.د(، بريوت، )ط.د(، دار اآلفاق اجلديدة، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -
) ٨-١.(  
ـ  ١٣٩٩، بريوت،   ٢، دار املسرية، ط   شذرات الذهب يف أخبار من ذهب      - م، ١٩٧٩/ ه
)٨-١.(  

  )هـ ١٢٧٤ت (  ابن عمر، حممد بن إمساعيل الشافعي -
 .هـ١٢٧٣، )ط.د(نفيسة الفلك، املطبعة احلجرية، مصر،  سفينة امللك و-         

  هـ . ق٢٢ت ( عنترة العبسي، ابن شداد بن عمرو( 
 .م١٩٩٥/  هـ ١٤١٦، بريوت، )ط.د(، دار الكتب العلمية، الديوان -

  هـ ٨٥٥ت ( العيين، بدر الدين حممود ( 
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      ملصرية العامة للكتـاب،    حممد حممد أمني، اهليئة ا    : ، حتقيق عقد اجلمان يف تاريخ أهل الزمان
 ).٤-١(م، ١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨، القاهرة، )ط.د(

 غين، قاسم: 
 .م١٩٧٢/  هـ ١٣٦٢، بريوت، )ط.د(، دار الطباعة احلديثة، تاريخ التصوف اإلسالمي -

  هـ ٣٩٥ت ( ابن فارس، أمحد ( 
، القـاهرة،   ٢، عبد السالم هارون، مكتبة ومطبعة مـصطفى احللـيب، ط          مقاييس اللغة  -

 ).٦-١(م، ١٩٦٩/ هـ ١٣٨٩
  هـ ٨٣٢ت ( الفاسي، حممد بن أمحد ( 

كمال يوسف احلوت، دار الكتب العلمية،      : ، حتقيق ذيل التقييد يف رواة السنن واملسانيد      -
  ).٢-١(م، ١٩٩٠، بريوت، ١ط
حممد عبد القادر أمحـد عطـا، دار الكتـب    : ، حتقيقالعقد الثمني يف تاريخ البلد األمني   -

 ).٧-١(م، ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩وت، ، بري١العلمية، ط
  هـ ١١٢٠ت ( الفاسي، حممد بن قاسم بن زاكور ( 
       بشرى البداوي، كليـة اآلداب جبامعـة       : ، حتقيق الصنيع البديع يف شرح احللية ذات البديع

 .م٢٠٠٢/ م ٢٠٠١، الدار البيضاء، ١ مطبعة النجاح اجلديدة، ط–الرباط 
 هـ ٨٠٧ت ( يم ابن الفرات، ناصر الدين حممد بن عبد الرح ( 
   م، ١٩٤٢، بـريوت،    )ط.د(قسطنطني زريق وجنالء عز الدين،      : ، حتقيق تاريخ ابن الفرات

)٩-٦.( 
  هـ ١٧٥ت ( الفراهيدي، اخلليل بن امحد ( 

، ٢مهدي املخزومي وإبـراهيم الـسامرائي، مؤسـسة دار اهلجـرة، ط           : ، حتقيق العني -
 ).٩-١(هـ، ١٤٠٩

  هـ ٧٩٩ت ( ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم ( 
حممد األمحدي أبـو النـور، دار     : ، حتقيق الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب       -

 ).٢-١(، )ت.د(، القاهرة، )ط.د(التراث، 
 الفقي، حممد كامل: 

، ٣، دار املوقف العريب للطباعة والنـشر والتوزيـع، ط   األدب العريب يف العصر اململوكي     -
  .م١٩٨٤القاهرة، 

 
 هـ ٨١٧ت ( بادي، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآ ( 
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، دار الفكـر، بـريوت،   )ط.د(يوسف الشيخ حممد البقـاعي،      : ، حتقيق القاموس احمليط  -
 م١٩٩٩/  هـ ١٤٢٠

  هـ ٧٧٠ت ( الفيومي، أمحد بن حممد ( 
 .م٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١، القاهرة، ١، دار احلديث، طاملصباح املنري -

 قاسم، عبد احلكيم عبد الغين: 
 .م١٩٩٩، القاهرة، ٢، مكتبة مدبويل، طاملذاهب الصوفية ومدارسها -

  هـ ٧٣٠ت ( القاشاين، كمال الدين عبد الرزاق ( 
 .م١٩٩٥، دمشق، ١موفق فوزي اجلرب، احلكمة، ط: ، حتقيقاصطالحات الصوفية -

  هـ ١٠٢٥ت ( ابن القاضي، أبو العباس أمحد بن حممد ( 
حممد األمحدي  : ، حتقيق )درة احلجال يف أمساء الرجال    (ـ  ، املسمى ب  ذيل وفيات األعيان   -

 ).٣-١(م، ١٩٧١ القاهرة، –، تونس ١دار التراث، ط-أبو النور، املكتبة العتيقة
  هـ ٦٥٦ت ( ابن قزل، علي بن عمر ( 

، القـدس،   )ط.د(مشهور احلبازي، مركز التعاون والسالم الـدويل،        : ، حتقيق الديوان -
 .م٢٠٠٣

  هـ ٧٣٩ت ( الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين، جالل ( 
، بـريوت،   ١رحاب عكاوي، دار الفكر العـريب، ط      : ، حتقيق اإليضاح يف علوم البالغة    -

 .م٢٠٠٠
  هـ ٤٦٥ت ( القشريي، أبو القاسم عبد الكرمي بن هوزان ( 

/  هـ ١٤١٨، بريوت، ١خليل املنصور، دار الكتب العلمية، ط: ، حتقيقالرسالة القشريية -
 .م١٩٩٨

  هـ ٨٢١ت ( القلقشندي، أبو العباس أمحد بن علي ( 
، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترمجة والطباعة والنشر      صبح األعشى يف صناعة اإلنشا     -

 ).١٤-١(، )ت.د(، القاهرة، )ط.د(مطابع كوستاتسوماس وشركاه، 
 قلقيلة، عبدة عبد العزيز: 

 .م١٩٧٢، القاهرة، ١، مكتبة األجنلو املصرية، طيالنقد األديب يف العصر اململوك -
  هـ ١٣٠٧ت ( القنوجي، أبو الطيب احلسيين البخاري ( 

عبد احلكيم شرف الدين، دار     : ، حتقيق التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول        -
 .م١٩٨٣/  هـ ١٤٠٤، بريوت، ٢اقرأ، ط

  هـ ٧٤٥ت بعد ( الكاشي، كمال الدين أبو الغنامي حيىي بن امحد ( 
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 . م١٨٤٥، كلكوتا، )ط.د(ألويس شربنغر، : ، حتقيقاصطالحات الصوفية -
  هـ ٧٦٤ت ( الكتيب، حممد بن شاكر ( 

فيصل السامر ونبيلة عبد املنعم، منـشورات وزارة        : ، حتقيق )٢١(، اجلزء   عيون التواريخ  -
نبيلة عبـد املـنعم     : قيق، حت )٢٣(اجلزء. م١٩٨٤، بغداد،   )ط.د(الثقافة واإلعالم بالعراق،    

  .م١٩٩١، بغداد، )ط.د(داود، مطبعة أسعد، 
م، ١٩٧٤ – ١٩٧٣، بريوت، )ط.د(إحسان عباس، دار الثقافة،    : ، حتقيق فوات الوفيات  -
)٥-١.( 

  هـ ٧٧٤ت ( ابن كثري، أبو الفداء احلافظ إمساعيل بن عمر ( 
  ).١٤-١(م، ١٩٦٦، بريوت، ١، مكتبة املعارف، طالبداية والنهاية -
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١كانو، -، نيجرييا١، مكتبة أبو بكر أيوب، طقصص األنبياء -

 كحالة، عمر رضا: 
ـ  ١٣٩٧، بريوت، ٣، مؤسسة الرسالة، ط   أعالم النساء يف عاملي العرب واإلسالم      - /  هـ

  ).٥-١(م، ١٩٩٧
ث العريب،   دار إحياء الترا   – تراجم مصنفي الكتب العربية، مكتبة املثىن        – معجم املؤلفني  -
 ).١٥-١(، )ت.د(، بريوت، )ط.د(

  ،م ١٩٥٢ت ( مبارك، زكي ( 
، صيدا  )ط.د(، املكتبة املصرية للطباعة والنشر،      التصوف اإلسالمي يف األدب واألخالق     -
 ).٢-١(، )ت.د( بريوت، –

  م ١٨٩٣ت ( مبارك، علي باشا ( 
م، ١٩٧٧، القـاهرة،    ٢، ط ، مطبعة دار الكتب املصرية بالقاهرة     اخلطط التوفيقية اجلديدة   -
)٢٠-١.( 

  هـ ٢٨٦ت ( املربد، أبو العباس حممد بن يزيد ( 
/  هـ ١٤١٧، بريوت، ١خليل املنصور، دار الكتب العلمية، ط: ، حتقيقالتعازي واملراثي -

  .م١٩٩٦
ــ    ١٤٠٦، بـريوت،    ١حممد أمحد الدايل، مؤسسة الرسـالة، ط      : ، حتقيق الكامل - /  ه

  ).٣-١(م، ١٩٨٦
  
 

 هـ ٣٥٤ت ( ، أبو الطيب أمحد بن احلسني املتنيب ( 
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، ضـبط   )التبيان يف شرح الديوان   (، املسمى   شرح ديوان املتنيب بشرح أيب البقاء العكربي       -
ـ   ١٤١٨، بريوت،   ١كمال طالب، دار الكتب العلمية، ط     . د: نصه وصححه   ١٩٩٧/  ه

 ).٤-١(م، 
 ذوب، عبد اهللاا: 

م، ١٩٥٥، القـاهرة،    ١، مطبعة البايب احلليب، ط    تهااملرشد إىل فهم أشعار العرب وصناع      -
)٢-١.( 

 جمموعة من املؤلفني: 
 ).١٥-١(، )ت.د(، )ط.د(، دائرة املعارف اإلسالمية -

  هـ ١١١١ت ( احمليي، حممد أمني بن فضل اهللا ( 
ة، جلنة إحياء التراث العريب يف دار اآلفاق اجلديد: ، حتقيقجىن اجلنتني يف متييز نوعي املثنيني -

  .م١٩٨١/  هـ ١٤٠١، بريوت، ١دار  اآلفاق اجلديدة، ط
، القـاهرة،   )ط.د(، دار الكتاب اإلسـالمي،      خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر       -
  ).٤-١(، )ت.د(
عبد الفتاح حممد احللو، مطبعة عيسى البايب احلليب وشـركاه،       : ، حتقيق ذيل نفحة الرحيانة   -
  .م١٩٧١/  هـ ١٣٩١، القاهرة، ١ط
عثمان حممود الصيين، مكتبة التوبة،     : ، حتقيق قصد السبيل فيما يف اللغة العربية من الدخيل        -
 ).٢-١(م، ١٩٩٤، الرياض، ١ط

  هـ ١٢٠٦ت ( املرادي، حممد خليل ( 
 مصر،  –، مكتبة املثىن عن الطبعة األمريية ببوالق        سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر       -
  ).٤-١(، )ت.د(، بغداد، )ط.د(

  ) هـ ٢٠٨ت ) (صريع الغواين( ابن الوليد، مسلم -     
   هـ ١٣٧٦، القاهرة، )ط.د(سامي الدهان، دار املعرف مبصر، : ، حتقيقلديوان ا-        

 .م١٩٥٧          
 مصطفى، شاكر: 

     ١(م،  ١٩٩٣، بريوت،   ١، دار العلم للماليني، ط    موسوعة دول العامل اإلسالمي ورجاهلا-
٤.(  

 
 

 هـ ١١٢٠ت ( صوم، علي صدر الدين املدين ابن مع ( 
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، النجـف   ١شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان، ط     : ، حتقيق أنوار الربيع يف أنواع البديع     -
 ).٧-١(، ١٩٦٩األشرف بالعراق، 

  هـ ٦٦٥ت ( املقدسي، أبو شامة عبد الرمحن بن إمساعيل ( 
إبراهيم مشس : ، حتقيقذيل عليهاكتاب الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية وال     -

 ).٤-١( م، ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٢، بريوت، ١الدين، دار الكتب العلمية، ط
  هـ ١٤٠١ت ( املقري، شهاب الدين أمحد بن حممد ( 

مصطفى السقا، إبراهيم  : ، حتقيق )٣-١(، األجزاء   أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض      -
 ١٣٥٨، القاهرة،   )ط.د(التأليف والترمجة والنشر،    األبياري، عبد احلفيظ شليب، مطبعة جلنة       

ـ   سعيد أمحد عراب وحممد بن تاويت، مطبعة فـضالة،         : ، حتقيق )٤( م، اجلزء  ١٩٣٩/ ه
ـ  ١٣٩٨املغرب،  -، احملمدية )ط.د( عبد السالم اهلـراس    : ، حتقيق )٥(اجلزء. م١٩٧٨/ ه

  .م١٩٨٠ / هـ١٤٠٠، احملمدية، املغرب، )ط.د(وسعيد أمحد عراب، مطبعة فضالة، 
، بريوت، ٢إحسان عباس، دار صادر، ط: ، حتقيقنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  -

 ).٨-١(م، ١٩٩٧
  هـ ٨٤٥ت ( املقريزي، أبو العباس أمحد بن علي ( 

، )ط.د(مطبعة النيـل،    ) كتاب املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار      (اخلطط املقريزية  -
  ).٢-١( هـ، ١٣٢٤القاهرة، 

-١(م، ١٩٥٦، القاهرة، )ط.د(حممد مصطفى زيادة، : ، حتقيقسلوك ملعرفة دول امللوكال -
٤.(  
م، ١٩٩١، بـريوت،    ١حممد اليعالوي، دار الغرب اإلسالمي، ط     : ، حتقيق املقفى الكبري  -
)٨-١ .( 

  هـ٦٨ت ) ( جمنون ليلى(ابن امللوح، قيس بن مزاحم ( 
ــ    ١٤١٠، بـريوت،    ١ العلمية، ط  يسري عبد الغين، دار الكتب    : ، حتقيق الديوان - /  ه

 .م١٩٩٠
  هـ ٧١١ت ( ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ( 

 ).١٥-١( م، ١٩٩٤/  هـ ١٤١٤، بريوت، ٣، دار صادر، طلسان العرب -
  هـ ٥١٨ت ( امليداين، أبو الفضل أمحد بن حممد ( 

، )ت.د(، بريوت،  )ط.د(ر القلم،   حممد حميي الدين عبد احلميد، دا     : ، حتقيق جممع األمثال  -
)٢-١.( 

  هـ ١١٤٠ت ( النابلسي، عبد الغين ( 
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، بريوت، ٣، عامل الكتب، طنفحات األزهار على نسمات األسحار يف مدح النيب املختار     -
 .م١٩٨٤

 ناصف، مصطفى: 
 ).ت.د(، القاهرة، )ط.د(، الدار القومية للطباعة والنشر، دراسة األب العريب -

  ،هـ ٤٣٨ت ( حممد بن إسحاق ابن الندمي ( 
  ).ت.د(، بريوت، )ط.د(، دار املعرفة، الفهرست -

  ) هـ ٧١٠ت ( النسفي، أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد -    
 ).٢-١(، )ت.د(، القاهرة، )ط.د(، دار إحياء الكتب العربية، تفسري النسفي -        

 نصر، عاطف جودة: 
  .م١٩٧٨، بريوت، ١ دار الكندي، ط–ندلس ، دار األالرمز الشعري عند الصوفية -
، بـريوت،   ١ دار األنـدلس، ط    ،)دراسة يف فن الشعر الصويف      ( شعر عمر بن الفارض      -

 .م١٩٨٢/  هـ ١٤٠٢
  هـ ٩٧٨ت ( النعيمي، عبد القادر بن حممد ( 

ــ    ١٤١٠، بريوت،   ١، دار الكتب العلمية، ط    الدارس يف تاريخ املدارس    - م، ١٩٩٠/  ه
)٢-١.( 

 هـ ٨٥٩ت ( جي، مشس الدين حممد بن حسن النوا ( 
  . هـ١٢٩٩، القاهرة، )ط.د(، مطبعة إدارة الوطن، حلبة الكميت -
، )ط.د(حسن عبد اهلـادي، دار الينـابيع،   : ، حتقيقصحائف احلسنات يف وصف اخلال  -

  .٢٠٠٠عمان، 
ع للنشر والتوزيع، حسن عبد اهلادي، دار الينابي   : ، حتقيق املطالع الشمسية يف املدائح النبوية     -
 .م١٩٩٩، عمان، )ط.د(

  هـ ١٩٨ت ( أبو نواس، احلسن بن هانئ ( 
، ٢ الشركة املتحدة للتوزيع، ط    –إيفالد فاغنر، كالوس شفارتس فرالغ      : ، حتقيق الديوان -

 ).٥-١( م، ٢٠٠٣/  هـ ١٤٢٣ بريوت، –برلني 
 نوفل، سليمان سليم علم الدين: 

  .م١٩٩٩، ١، طالتصوف اإلسالمي -
  
 

  هـ ٦٧٦ت ( النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف ( 
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ـ   ١٤١٧، بريوت،   ١، دار الفكر، ط   صحيح مسلم بشرح اإلمام النووي     - م، ١٩٩٦/  ه
)١١-١.( 

  هـ ٧٣٣ت ( النويري، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب ( 
، القـاهرة،  )ط.د(، مطبعة دار الكتب املـصرية،  )٨(، اجلزءاية األرب يف فنون األدب     -

ـ   ١٣٥٠ حممد ضياء الريس وحممد مصطفى هـدارة،       : ، حتقيق )٢٩(اجلزء  . م١٩٣١/  ه
حممد عبـد   : ، حتقيق )٣٠(اجلزء  . م١٩٩٢، القاهرة،   )ط.د(اهليئة املصرية العامة للكتاب،     

اجلزء . م١٩٩٠/  هـ ١٤١٠، القاهرة، )ط.د(اهلادي شعرية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
  ، القاهرة،)ط.د(ريين، اهليئة املصرية العامة للكتاب، الباز الع: ، حتقيق)٣١(
 ).٣٣-١(م، ١٩٩٢/  هـ ١٤١٢ 

 النويهي، حممد: 
، القاهرة،  )ط.د(، الدار القومية للطباعة والنشر،       منهج دراسته وتقوميه   –الشعر اجلاهلي    -
 ).٢-١(، )ت.د(

  هـ ٤٦٥ت ( اهلجويري، أبو احلسن علي بن عثمان ( 
، بريوت،  )ط.د(إسعاد عبد اهلادي قنديل، دار النهضة العربية،        : يق، حتق كشف احملجوب  -

 .م١٩٨٠
  هـ ٢١٨ت ( ابن هشام، أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب ( 

، )ت.د(، بريوت، )ط.د(مصطفى السقا وآخرون، املكتبة العلمية، : ، حتقيقالسرية النبوية -
)٤-١.( 

 هالل، حممد غنيمي: 
 ).ت.د(، )ط.د(، النقد األديب احلديث -

 اهليب، أمحد فوزي: 
 ١٤٠٦، بريوت، ١، مؤسسة الرسالة، طاحلركة الشعرية زمن املماليك يف حلب الشهباء  

 .م١٩٨٦/      هـ 
 ياسني إبراهيم حممد: 

 ).ت.د(، القاهرة، )ط.د(، دار املعارف، حال الفناء يف التصوف اإلسالمي -
 هـ ٧٦٨ت  ( اليافعي، أبو حممد عبد اهللا بن أسعد بن علي ( 

ــ    ١٣٩٠، بريوت،   ٢، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط    مرآة اجلنان  -  م،  ١٩٧٠/  ه
)٤-١.( 

 اليايف، عبد الكرمي: 
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 .م١٩٦٣/  هـ ١٣٨٢، دمشق، ١، طدراسات فنية يف األدب العريب -
  هـ ٧٢٦( اليونيين، قطب الدين أبو الفتح موسى بن حممد ( 
   ١٩٥٤، حيدر آباد الدكن،     ١املعارف العثمانية، ط  ، مطبعة جملس دائرة     ذيل مرآة الزمان -

  ).٤-١(م، ١٩٦١
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 سليطني، وفيق: 
، القـاهرة،   ٢:، العدد ١٤: ، فصول، الد  الشعر الصويف بني مفهومي االنفصال واالحتاد      -

 .١٧٣ – ١٥٦: م، الصفحات١٩٩٥تصدر عن اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
 طه، عبد الرب: 

، ١٩٨٥، ٤٣٩:، العـدد ٤٧:، جملـة املنـهل، الـد   اخليال وأثره يف اإلبداع الشعري  -
 .٦٩-٦٧: الصفحات

 عبد احلميد، عرفان: 
، بغـداد،   ١٥:  جامعة بغـداد، العـدد     –، جملة كلية اآلداب     التصوف صفاء ومشاهدة   -

 .٤٥٥-٤٤١: م، الصفحات١٩٧٢
 أبو فراس، النطاقي: 

، إربـد،  ٢:، العـدد ١٧:، جملة أحباث الريموك جبامعة الريموك، الد   الشعر البيئة وأوزان  -
 .٥٧، ص١٩٩١

 حمفوظ، حسني علي: 
م، ١٩٧٠، بغداد، ١٣:  جامعة بغداد، العدد-، جملة كلية اآلداب ديوان ابن اخليمي  خمتار   -

 .١٨٣-١٥٥:الصفحات
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 اجلرود، هيثم: 
، رسالة ماجستري، جامعـة حلـب،    فن احلجازيات إىل اية القرن السابع اهلجري       تطور -

 .٢٠٠١ سوريا، –حلب 
 أبو شخدم، هند ياسني: 

ـ   ٦٨٥ت  ( ،  ري الدين بن متيم   شعر األمري جم   -  -، رسالة ماجستري، جامعـة اخلليـل    ) ه
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢اخلليل، 

 الصايغ، هنرييت زاهي سابا: 
، رسالة دكتوراة، جامعـة     عريب يف القرن السابع اهلجري يف بالد الشام       اجتاهات الشعر ال   -

 .م١٩٨٠/  هـ ١٤٠٠ القاهرة، -القاهرة 
 عبد اهلادي، حسن: 

، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، كلية      دراسة شعر مشس الدين النواجي مع حتقيق ديوانه        -
 .م١٩٨٠دار العلوم، القاهرة، 

 عودة، أمني يوسف: 
 .م١٩٩٢ إربد، -، رسالة ماجستري، جامعة الريموك ر وفلسفته عند الصوفيةتأويل الشع -

 القوامسي، بسام عبد العفو: 
ـ  ١٤٢٣ة، رسالة دكتوراة، جامعة عني مشس، القاهرة،         وغيضة اانس  ةروضة االس  -  ه
 .م٢٠٠٢/ 

 احملارمة، مسيحة حسني حممود: 
 .م١٩٨٨ اجلامعة األردنية، عمان، ، رسالة ماجستري،احلجة يف سرقات ابن حجة احلموي -
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Summary  
 

    This thesis has been submitted to fulfill the requirements of MA degree in Arabic 

under the title "Poetry of Shihabul-Din Ibnul-Khaimi: Verification and Study". 

      Shihab –Din Muhammad Ibn Abdul-Munim Al-Khaimi. He lived in the first 

Mumluki Age. He was born in Cairo in the year 602 H, and he lived in it "Cairo". He 

worked in the Mumluki state departments "Divans". Then he resigned and joined 

Sufis. He was renowned of composing poetry of Godly Love, and he composed 

poetry on other subjects, such as Praises and Elegies. He died in Cairo in the year of 

685 H. 

      The searcher has selected this topic for the following reasons: 

Firstly, the desire of the researcher and readership to be acquainted with the reality of 

this Mumluki poetry, about which commentators, opinions varied: some described it 

by being inferior and frail, others praised it by being flourishing, lively and 

developed. 

Secondly, the sense of duty to bring to life some of the Mumluki literature of this age 

of which many scriptures are still neglected and covered with dust on shelves of 

libraries in both Orient and Occident. 

Thirdly, one of the reasons that encouraged the researcher to select this topic is that no 

one has preceded him to this verification and study. His aim here is to dive into this 

study. 

     This research consists of two main parts: 

The first one includes three chapters. The first chapter deals with Al-Khaimai's name, 

his family line, his birth, his life and his merits and morals. It also deals with opinions 

of both ancient and modern commentators about this poet and his poetry. At last it 

talks about his death. 

The second chapter studies the political topics of Ibn al-Khaimi. They (his topics) are 

orderd according to quantity of pieces and poems. His passionate poetry occupies the 

greatest part of his divan. Then follows his brotherhood poetry. Next to this comes his 

poetry of praise, elegy , description, youth and oldness.  

The above topics are followed by others, such as excuses, longing, defamations and 

wisdom. These topics are few: each topic doesn't exceed one poem or piece. 

The third chapter studies Ibn al-Khaimi's poetry in a literary method, dealing with his 

poetical language, his style, his images and poetical music. 
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     The second part of the research includes the verification of Ibn al-Khaimi's poetry 

in his divan, which is in two photoed editions: one in the library of Florence in Italy, 

and the other in the institute of reviving Arabic scriptures in Cairo. In addition to 

these two editions there are some pieces and one poem in other sources beside the 

Divan. An independent appendix is specialized for these pieces and poem. 

     This poetry has been extracted from hand written and typed sources that the 

researcher could have had access to. 

     In short, al-Khaimi's poetry reveals two aspects of his personality: he, in his 

passionate poetry, is a Sufi who expresses his spiritual longing and aspirations to 

communicate with Allah (God) and be united with him. But in his other topics, such 

as brotherhood poems, praise and elegy, he is a normal human being with social 

relations. 
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